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ที่ PERM04001/2562 

วนัท่ี  7 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง การแจ้งสทิธิและรายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 1 
(PERM-W1)  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2. หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 1 (PERM-W1)  
 3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 1 (PERM-W1)  

4. ใบน าฝากช าระเงินคา่สนิค้าหรือบริการ (Bill Payment) 
 5. เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
6. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบอ านาจให้ด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
7. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรับจองซือ้ 
8. ข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั

ของ บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (PERM-W1) 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2562 และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562  ได้มีมติอนมุตัิ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ PERM-W1 โดย  

(1) จดัหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
1.00 บาท  

(2) จดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PERM-W1 ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) โดยไม่คิด
มลูค่า ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สทิธิ 1.80 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตาม
สดัสว่นได้ ในราคาเสนอขายเดียวกนั และจะได้รับจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิต่อเมื่อมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ โดยบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
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ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่แนบมาพร้อมนี ้

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของทา่นในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั ครัง้ที่ 1 (PERM-W1) ซึง่มีจ านวนตามที่ระบใุนใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (สิ่งที่สง่มาด้วย 1) โดยรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตลอดจนวิธีการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้นัน้ โปรดพิจารณาจากหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
(สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 1 (PERM-W1) ที่แนบมาพร้อมกบัจดหมายฉบบันี ้(สิ่ง
ที่สง่มาด้วย 3) พร้อมปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ที่ระบใุนหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทอย่างครบถ้วน 
ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ประสงค์ที่จะให้บริษัทสง่มอบหลกัทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ใน
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามในสิง่ที่
สง่มาด้วย 5 ด้วย  

บริษัทจะเปิดให้มีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ในระหว่างวนัที่  31 พฤษภาคม 2562 และวนัที่ 3 - 6 
มิถุนายน 2562 ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่ที่ชัน้ 20 อาคารเอ็ม
บีเค ทาวเวอร์ 444 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 (โปรดพิจารณาแผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรับจอง
ซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 

หากท่านมีข้อสงสยัเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ คุณระพีพร ดอนเหลือม โทร 02-217-6923 หรือคุณภัทรานิษฐ์ 
ครองอมัพรสขุ โทร 02-217-8608 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายชเูกียรติ ยงวงศ์ไพบลูย์)  
ประธานกรรมการ 
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 หน้ำที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นและเอกสำรกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน             
ท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นควบคู่กับ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (PERM-W1)  
ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 และวันที่ 3 – 6 มิถุนำยน 2562 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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 หน้ำที่ 2  

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (PERM-W1)  

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “PERM”) 

สถำนท่ีตัง้ : 4, 95-96 หมูท่ี่ 6 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 

เว็บไซต์  : http://www.permsin.com 

โทรศพัท์ / โทรสำร  : 0-3482-5090-100 / 0-3482-5078 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอืหุ้นที่ มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  : กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2562  
เมื่อวนัท่ี 14 มีนำคม 2562 

กำรประชมุผู้ ถือหุ้นที่มีอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้น  : กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 14 มีนำคม 2562 และที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2562 ได้พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 
(Right Offering) และพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (PERM-W1) ซึ่งจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจดัสรร
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ 
(Excess Rights)  โดยมีรำยละเอียดในกำรจดัสรรตำมหวัข้อด้ำนลำ่ง 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนและ
ได้รับสทิธิจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดวนัจองซือ้และช ำระ
เงินคำ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ในระหวำ่งวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 และวนัท่ี 3 - 6 มิถนุำยน 2562 (รวม 5 วนัท ำกำร) 

3.1  หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
ประเภทของหุ้น                                        : หุ้นสำมญัที่ออกใหม ่
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้วเดิม : 500,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 500,000,000 หุ้น มลู

คำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
ทุนจดทะเบียนที่จะช ำระเพิ่มส ำหรับ
กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทนุ 

: ไม่ เกิ น  500,000,000 บำท  แบ่ ง เป็ นหุ้ นสำมัญ จ ำนวน ไม่ เกิ น 
500,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รำยละเอียดดงันี ้
(1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มลูค่ำที่

ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม



                                                                                                                                                   บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 3  

สดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering)  
(2)  จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่ำที่

ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สทิธิตำม PERM-W1 จ ำนวนไม่
เกิน 250,000,000 หน่วย ซึ่งใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว จะออก
และเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจัดสรร
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่น
กำรถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจำกสทิธิ (Excess Rights) 

ทุนช ำระแล้วภำยหลังกำรจองซื อ้                      
กรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน
และแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ครบทัง้จ ำนวน 

: ไม่ เกิ น  1,000,000,000 บำท แบ่ งเป็ นหุ้ นสำมัญจ ำนวน  ไม่ เกิ น 
1,000,000,000 หุ้น  มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

จ ำนวนหุ้นที่จดัสรร : (1) จ ำนวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 250,000,000 หุ้น  
(2) จ ำนวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของ    

บริษัทครัง้ที่ 1 (“PERM-W1”) ไมเ่กิน 250,000,000 หุ้น 
รำคำเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ จัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (ตอ่หุ้น) 

: 1.00 บำทตอ่หุ้น 

อตัรำสว่นกำรจดัสรร : 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิง้  
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในจ ำนวนที่เกินกว่ำ
สทิธิของตนได้ (โดยมีรำยละเอียดตำมวิธีกำรจดัสรร) 

วิธีกำรจัดสรร ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้อง  

: บริษัทจะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่จ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 
หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 1 บำท โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 
1.00   บำท ในอัตรำส่วนกำรจองซือ้เท่ำกับ 2 หุ้ นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ้ น
สำมญัเพ่ิมทนุใหม ่โดย 
1.  ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุน ผู้ ถือหุ้ นเดิมอำจแสดง

ควำมจ ำนงจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับ
จดัสรรตำมสดัส่วนได้ ในรำคำเสนอขำยเดียวกัน และจะได้รับจัดสรร
หุ้ นที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิต่อเมื่อมีหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำร
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตำมสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว 
โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจอง
ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงควำมจ ำนงจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกวำ่สิทธิ ตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรำยที่จองเกินสิทธิดังกล่ำว 
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรจดัสรร หรือจนกว่ำจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรำย
ใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วอีกต่อไป  
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2.  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตน
เป็นจ ำนวนน้อยกวำ่หุ้นสว่นท่ีเหลอืจำกกำรจดัสรรตำมสิทธิ ให้จดัสรร
หุ้นส่วนที่เหลือนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมที่ระบุ
ในใบจองซือ้ส ำหรับกำรจองเกินสิทธิดงักลำ่ว และช ำระค่ำจองซือ้หุ้น
ดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำย  

3.  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตน
เป็นจ ำนวนมำกกว่ำหุ้นสว่นที่เหลือจำกกำรจดัสรรตำมสิทธิ ให้จดัสรร
หุ้นส่วนที่เหลือนัน้ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำ
สทิธิแต่ละรำย ซึง่กำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วให้ด ำเนินไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้น
เหลือจำกกำรจดัสรร ทัง้นี ้บริษัทจะคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับ
สว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 วนั
นบัจำกวนัปิดรับจองซือ้หุ้นซึง่จะเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในข้อ 7.3 

4.  ในกรณีที่มีหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจำกกำรจัดสรรในครัง้นี ้
บริษัทจะด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ครัง้ตอ่ไป 

5.  กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิข้ำงต้นไม่ว่ำ
กรณีใดจะต้องไมท่ ำให้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิ
รำยใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่
ต้องท ำค ำเสนอซื อ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำ
กิจกำร และในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของคนต่ำง
ด้ำวตำมท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ปัจจุบนัอนญุำตให้คนต่ำง
ด้ำวถือหุ้นบริษัทได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีได้ออกจ ำหน่ำย
แล้วทัง้หมดของบริษัท 

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มีเศษของหุ้น      : ในกรณีมีเศษของหุ้นจำกกำรค ำนวณสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ของผู้ ถือหุ้นตำมอตัรำกำรจัดสรรดงักลำ่วข้ำงต้น (หรือในรอบกำรจัดสรร
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ) เศษของหุ้นดงักลำ่วให้ปัดทิง้  

 
3.2 ใบส าคัญแสดงสทิธิ (PERM-W1) 
ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกดั 

(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“PERM-W1”) ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Issue) และ
จองเกินจำกสทิธิ (Excess Rights) 
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ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีอ่อก : ไมเ่กิน  250,000,000 หนว่ย 
อตัรำสว่นกำรจดัสรร : บริษัทจะจดัสรร PERM-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญั

เพิ่มทนุที่ออกใหม่และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจำก
สิทธิ (Excess Rights) ในอัตรำส่วน 1 หุ้ นสำมัญที่ ได้ รับจัดสรร ต่อ 1 
หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวให้ปัดเศษดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดง
สิทธิคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญ
แสดงสทิธิในสว่นที่เหลอืดงักลำ่วตอ่ไป   

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
กำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 1.80 บำท เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สทิธิ 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท) (ไมค่ิดมลูคำ่) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีมติให้ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ลกัษณะกำรเสนอขำย : บริษัทจะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้

หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออก
และเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Issue) 
และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ในอัตรำส่วน 1 หุ้ นสำมัญที่
ได้รับจดัสรร ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วให้ปัดเศษดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญั
แสดงสิทธิคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ีเหลอืดงักลำ่วต่อไป   
ผู้ ถือหุ้ นที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินจำกสิทธิ 
(Excess Rights) มีสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิเพิ่มเติม 
ตำมจ ำนวนหุ้ นเพิ่มทุนส่วนที่ เกินจำกสิทธิที่ ได้ รับจัดสรร โดยมี
รำยละเอียดตำมข้อก ำหนดและวิธีกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
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วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ PERM-W1 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิทัง้จ ำนวนได้ทกุวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม เดือน
มิถนุำยน เดือนกนัยำยน หรือเดือนธันวำคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละ
ปีปฏิทิน ภำยหลังจำกวันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิ)  

โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวันท ำกำรสุดท้ำยของ
เดือนมีนำคม หรือของเดือนมิถนุำยน หรือเดือนกันยำยน หรือเดือน
ธนัวำคม ภำยหลงัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิครัง้แรก) 
และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยจะตรงกับวันครบอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่วเป็น
วนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ PERM-W1 ที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้อง
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ น
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ
ยกเลกิกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลำดรองของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธิ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

เหตุในกำรออกหุ้ นใหม่เพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิ  

: เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขในกำรปรับสทิธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ และเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ก ำหนด
ไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 
34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหมแ่ละหุ้นที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

กำรปรับสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ เมื่อเกิด
เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทน
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ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม 
(1)  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็น
ผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในรำคำที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 
90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
(3) เม่ือบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้ นกู้ แปลง
สภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นใดๆ โดยก ำหนดรำคำหรือ
ค ำนวณรำคำของหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภำพหรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นนัน้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นสำมญัของบริษัท 
(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 60 ของ
ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินได้ ส ำรองตำมกฎหมำย
และส ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี  ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชีใดๆ 
 (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ท่ีท ำให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นจะได้รับเมื่อมีกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม 

วิธีกำรจัดสรร ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้อง 

: โปรดดูรำยละเอียดในข้อ 3.1 หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ เร่ืองวิธีกำรจัดสรร
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้อง 

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

4.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิหรือน้อยกวำ่สิทธิที่ได้รับจดัสรร ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แจ้งควำม
ประสงค์จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับจดัสรรจะได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 

4.2 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นเดิมอำจแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิ 
(Excess Rights) ท่ีได้รับจดัสรรตำมสดัสว่นได้ ในรำคำเสนอขำยเดียวกนั และจะได้รับจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกิน
กวำ่สทิธิตอ่เมื่อมีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเหลอืจำกกำรจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตำมสทิธิครบถ้วนทัง้หมด
แล้ว โดยจะจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุสว่นที่เหลือจำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สทิธิจองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงควำมจ ำนง
จะซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินจำกสิทธิ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นเดิมแต่ละรำยท่ีจองเกินสิทธิดังกล่ำว 
จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจำกกำรจดัสรร หรือจนกวำ่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ดงักลำ่วอีกตอ่ไป 
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4.3 ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิของตนเป็นจ ำนวนน้อยกว่าหุ้นสว่นที่เหลือจำก
กำรจดัสรรตำมสิทธิ  ให้จดัสรรหุ้นสว่นที่เหลือนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมที่ระบใุนใบจอง
ซือ้ส ำหรับกำรจองเกินสทิธิดงักลำ่ว และช ำระคำ่จองซือ้หุ้นดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำย 

4.4 ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิของตนเป็นจ ำนวนมากกว่าหุ้นสว่นที่เหลือจำก
กำรจดัสรรตำมสิทธิ  ให้จดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลอืนัน้ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละ
รำย ซึง่กำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วให้ด ำเนินไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจำกกำรจดัสรร  โดยมีสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

(ก) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ   =   จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรร
ตำมสิทธิ x สดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุน้ทีจ่องซ้ือเกินสิทธิแต่ละรำย  (ในกรณีที่มีเศษหุน้ใหปั้ดเศษ
หุน้นัน้ท้ิง) 

ตัวอย่าง 

หุ้นสำมญัเพิ่มทุนทัง้หมดจ ำนวน 2,000 หุ้น หกั หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจดัสรรตำมสิทธิตำมที่ผู้ ถือหุ้นแสดง
ควำมจ ำนงจองซือ้จ ำนวน 1,400 หุ้น คงเหลอืหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจำกกำรจองซือ้ตำมสทิธิจ ำนวน 600 หุ้น 

    ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน
การถือ

หุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ได้รับจัดสรร

ตามสิทธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน        
ที่จองซือ้ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ี
จะได้รับจัดสรรเกิน

สิทธิ ตามสิทธิ เกินสิทธิ 
ผู้ ถือหุ้น ก 20% 400 400 300 20% x 600 = 120 
ผู้ ถือหุ้น ข 35% 700 100 - - 
ผู้ ถือหุ้น ค 35% 700 700 400 35% x 600 = 210 
ผู้ ถือหุ้น ง 10% 200 200 50 10% x 600 = 60* 

รวม 100% 2,000 1,400 750 390 

จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีได้รับจดัสรร  

    ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจัดสรร (หุ้น) รวมหุ้นท่ีได้รับการ

จัดสรร (รอบแรก) ตามสิทธิ เกินสิทธ ิ(รอบแรก) 
ผู้ ถือหุ้น ก 400 120 520 
ผู้ ถือหุ้น ข 100 - 100 
ผู้ ถือหุ้น ค 700 210 910 
ผู้ ถือหุ้น ง 200 50* 250 

รวม 1,400 380 1,780 
* ผู้จองซ้ือจะได้รบักำรจดัสรรหุ้นไม่เกินจ ำนวนทีจ่องซ้ือ 

(ข) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีผู้จองซือ้แตล่ะรำยจะได้รับกำรจดัสรรจะไมเ่กินจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือ
หุ้นแต่ละรำยระบใุนใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและบริษัทได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้โดยถกูต้องครบถ้วน
แล้ว 

(ค) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุคงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมข้อ (ก) อยูอ่ีก ให้ท ำกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นท่ีจองเกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยที่ยงัได้รับกำรจดัสรรไมค่รบตำมวิธีในข้อ (ก)  
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(ง) บริษัทจะด ำเนินกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้ผู้ที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทัง่ไมม่ีหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุเหลอืเพียงพอท่ีจะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นได้อีกตอ่ไป  

4.5 ในกรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทเหลือจำกกำรจัดสรรในครัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตอ่ไป 

4.6 กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหมท่ี่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิข้ำงต้นไมว่ำ่กรณีใดจะต้องไมท่ ำให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิรำยใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมผำ่นจดุที่ต้องท ำค ำเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร และในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวตำมที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ปัจจบุนัอนญุำตให้คนตำ่งด้ำวถือหุ้น
บริษัทได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีได้ออกจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record 
Date) 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 14 มีนำคม 2562 ได้ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและได้รับสทิธิจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562  

6. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ [TNS] 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ระหว่ำงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2562 และวันที่ 3 - 6 มิถุนำยน 2562 ภำยในเวลำท ำกำร เวลำ 09.00 น. ถึง 
16.00 น. (รวม 5 วันท ำกำร นับ เฉพำะวันท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ) 

6.2 สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  (“ตัวแทนรับจองซือ้”) 
ชัน้ 20 อำคำรเอ็มบีเค ทำวเวอร์ 
444 ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร 0-2217-6923 และ 0-2217-8608   

** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี** 

7. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยระบจุ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่
ละรำยต้องกำรจองซือ้ตำมสิทธิตำมจ ำนวนท่ีแสดงไว้ในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มำด้วย 
1) และจ ำนวนหุ้นที่ต้องกำรจองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิ ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซือ้ 1 รำย 
พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ ำนำจ และช ำระเงินคำ่หุ้นเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้
ตำมสทิธิที่ได้รับ และในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกวำ่สทิธิที่ได้รับจดัสรร (ถ้ำมี) โดยโอนช ำระเงินคำ่หุ้นสำมญั
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เพิ่มทนุผ่ำนระบบ Bill Payment  และยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ไปยงัสถำนที่รับจองซือ้หุ้นและรับช ำระเงินค่ำ
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ในวนัและเวลำที่รับจองซือ้ (ตำมที่ระบใุนข้อ 6)  

7.1 การช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(1) กรณีช ำระด้วยเงินโอนเข้ำบญัชี (จ่ำยช ำระเต็มจ ำนวน) 

 ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะช ำระเงินคำ่จองซือ้ด้วยวิธีโอนเงินผ่ำนระบบ Bill Payment  (สิ่ง
ที่ส่งมำด้วย 4) โดยโอนเงินเข้ำบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) เพื่อจองซือ้
หลกัทรัพย์” หรือ “Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription”  
ธนำคำร / สำขำ : ธนชำต / มำบญุครอง 
ประเภทบญัชี : กระแสรำยวนั 
เลขที่บญัชี  : Bill Payment 
Com Code / Service Code : 3116 
Ref.1 : หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ (10 หลกั) 
Ref.2 : เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน / ทะเบียนนิติบคุคล (13 หลกั) 

 ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้ จะต้องแนบหลกัฐำนกำรโอนเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ดังกล่ำว 
(ฉบบัจริง) มำพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

 ระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน) ช่ือ นำมสกุล และ 
หมำยเลขโทรศพ์ัของผู้จองซือ้ที่สำมำรถติดตอ่ได้ ไว้ในด้ำนหลงัของหลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

 ก ำหนดเวลำรับจองซื อ้ด้วยเงินโอนผ่ำนระบบ Bill Payment  : รับจองซื อ้ระหว่ำงวันที่  31 
พฤษภำคม 2562  และวนัที่ 3 - 6 มิถุนำยน 2562 (เฉพำะวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์) ตัง้แต่
เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

(2) กรณีช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ (จ่ำยช ำระเต็มจ ำนวน)  

 ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะช ำระเงินคำ่จองซือ้ด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ โดยขีดคร่อม
เฉพำะ (Account Payee Only) สั่ งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อจอง
ซือ้หลักทรัพย์” หรือ “Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription”  
โดยเช็คจะต้องลงวันที่ ไม่เกินวันที่  4 มิถุนายน 2562  และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำก
ส ำนกัหกับญัชีภำยในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยในวนัท ำกำรถดัไปเทำ่นัน้ 

 ผู้ ถือหุ้นน ำฝำกเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ เข้ำบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” หรือ “Thanachart Securities Public Company Limited for 
Subscription” ผำ่นระบบ Bill Payment (สิ่งที่สง่มำด้วย 4) ภำยในระยะเวลำจองซือ้แต่ไมเ่กินวนัที่ 
4 มิถนุำยน 2562  ผำ่นเคำน์เตอร์ของธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) เทำ่นัน้ 
ธนำคำร / สำขำ : ธนชำต / มำบญุครอง 
ประเภทบญัชี : กระแสรำยวนั 
เลขที่บญัชี  : Bill Payment 
Com Code / Service Code : 3116 
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Ref.1 : หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ (10 หลกั) 
Ref.2 : เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน / ทะเบียนนิติบคุคล (13 หลกั) 

 ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบหลกัฐำนกำรน ำฝำกเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ เข้ำบญัชีธนำคำร ผำ่น
ระบบ Bill Payment ดงักลำ่ว (ฉบบัจริง) มำพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

 ระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูำกใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ) ช่ือ นำมสกลุ และ 
หมำยเลขโทรศพ์ัของผู้จองซือ้ที่สำมำรถติดตอ่ได้ ไว้ในด้ำนหลงัของหลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

 ก ำหนดเวลำรับจองซือ้ด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ : รับจองซือ้ระหว่ำงวันที่ 31 
พฤษภำคม 2562 และวนัที่ 3-4  มิถุนำยน 2562 (เฉพำะวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์) ตัง้แต่
เวลำ 09.00 น. ถึง 14.00 น. 

ทัง้นี ผู้้ถือหุ้นที่ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ มทุนควบคู่ กับใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 

ข้อมลูส ำคญัอื่นๆ  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ หรือมิได้ช ำระเงินคำ่จองซือ้ตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด 
หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ท่ีสัง่จ่ำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ตำมวนัที่สัง่จ่ำย บริษัท
จะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นรำยนัน้สละสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี  ้

 ในกรณีช ำระคำ่จองซือ้หุ้นด้วยเช็ค กำรช ำระเงินคำ่จองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรผู้จ่ำยท ำกำร
ขึน้เงินตำมเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ำกรณีใดๆ กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
บริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้ได้แล้วเทำ่นัน้ 

 บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ งดรับเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ โดยผู้ ถือหุ้นต้องน ำเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ไปเข้ำบญัชีธนำคำรผำ่นระบบ Bill Payment เทำ่นัน้ 

 บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ งดรับช ำระเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเป็นเงินสด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญำตให้ท ำกำรจองซือ้ และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนด้วย
วิธีกำรอื่นได้ตำมควำมเหมำะสม 

7.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจะต้องน ำเอกสำรท่ีใช้ในกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี ้พร้อมช ำระเงินเต็มจ ำนวนที่จอง
ซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิที่ได้รับ และในสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่ำสิทธิที่ได้รับจดัสรร ไปติดต่อ
ตวัแทนรับจองซือ้ตำมที่อยู่ในข้อ 6.2 

ก) ใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีกรอกรำยละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน (สิง่ที่สง่มำด้วย 3)  

ผู้ ถือหุ้นต้องระบุจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยต้องกำรจองซือ้ตำมสิทธิตำมจ ำนวนท่ีได้แสดงไว้ใน
ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ และจ ำนวนหุ้นท่ีต้องกำรจองซือ้หุ้นเกินกวำ่สิทธิ พร้อมทัง้ลง
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ลำยมือช่ือ หำกผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้ก ำหนดให้ผู้จองซือ้ยื่นใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ตอ่ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุ 1 ฉบบัเทำ่นัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิ จะต้องแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิให้ครบจ ำนวนก่อน จึงจะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิที่ได้รับ
จดัสรร 

ข) ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำด้วย 1)  

ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)  ในฐำนะนำย
ทะเบียนของบริษัทและได้จดัสง่ไปทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี  ้ซึง่จะ
ระบจุ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยมีสทิธิได้รับกำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ 

ค) หลกัฐำนกำรช ำระเงิน  

หลกัฐำนกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้เต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิรวมกบัสว่นท่ีประสงค์
จะจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยแนบเอกสำรที่เก่ียวข้อง ตำมวิธีกำรช ำระค่ำจองซือ้ที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เลือก
ช ำระ โดยพิจำรณำรำยละเอียดและด ำเนินกำรตำมที่ระบใุนข้อ 7.1 

ง) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 

ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือส ำเนำ Statement ส ำหรับบญัชี
กระแสรำยวนัที่แสดงเลขที่บัญชีธนำคำรทัง้ 10 หลกั เท่ำนัน้ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยบัญชี
ดงักลำ่วต้องเป็นบญัชีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทช ำระคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินสิทธิ 
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ ตำมที่ระบุในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน ทัง้นีช้ื่อ
เจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้โดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จอง
ซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น
ไม่ได้แนบส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้เป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผู้จองซือ้หุ้น และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นวนัที่ 10 พฤษภำคม 2562 ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำก
วนัปิดกำรจองซือ้หุ้น 

จ) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมำยให้ผู้ รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรแทน 

หนงัสือมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนที่ยงั
ไมห่มดอำยขุองผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ ำนำจ ซึง่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (สิง่ที่สง่มำด้วย 6) 
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ฉ) เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ เฉพำะผู้ที่ประสงค์
จะน ำหลกัทรัพย์ฝำกเข้ำบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทำ่นัน้  

ส ำหรับผู้ ที่ประสงค์จะฝำกหุ้ นสำมัญเพ่ิมทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์  (Issuer Account) 
สมำชิกเลขที่ 600 ในนำมผู้ จองซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจอง
หลกัทรัพย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์น ำหลกัทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 
เทำ่นัน้” (สิง่ที่สง่มำด้วย 5)  เพื่อน ำสง่ให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  

ช) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี
บตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอ่ืนที่มีเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์ (อำยไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์) จะต้องแนบค ำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ และ/
หรือมำรดำ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง(บิดำ และ/หรือมำรดำ) และส ำเนำทะเบียน
บ้ำนที่ผู้ เยำว์อำศยัอยู ่พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้ตรงกบัลำยมือช่ือในใบจอง
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนช่ือ-นำมสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ-นำมสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฎในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 หรือในใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทุน ให้แนบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ง
เปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

บคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง โดย
ลำยมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำ
มี) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง ท่ียังไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องโดย
ลำยมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศ 

ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บริษัท หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือหนงัสือรับรองของบริษัทที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลนัน้มีภูมิล ำเนำซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบคุคล 
ช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำม ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไขในกำรลงำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ
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บคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถกูต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือของ
ผู้จดัท ำหรือผู้ให้ค ำรับรองควำมถกูต้องของเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อมตรำประทบัของ
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำท่ีสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำ หรือรับรองควำมถกูต้อง และมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้    

7.3 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ต้องมีกำรคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือกำรคืนเช็คคำ่จองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

7.3.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิและไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นเนื่องจำกมีหุ้นเหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกบัจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ  

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ
เนื่องจำกมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกบัจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้
และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และช ำระ
เงินคำ่จองซือ้ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
1) โอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรจองซือ้ ส ำหรับผู้จอง

ซือ้ที่ได้แจ้งควำมประสงค์ต้องกำรรับเงินค่ำจองซือ้หุ้นคืนด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร 
ตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเงินเข้ำบญัชีด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อตัโนมตัิ 

ทัง้นีช่ื้อบญัชีธนำคำรต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยแนบส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทบญัชีออม
ทรัพย์ หรือส ำเนำ Statement ส ำหรับบญัชีกระแสรำยวนัที่แสดงเลขที่บญัชีธนำคำรทัง้ 10 หลกั 
อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ท่ีระบช่ืุอบญัชี และเลขที่บญัชีครบทัง้ 10 หลกั พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) กรณีไมไ่ด้รับส ำเนำสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำ Statement บญัชีกระแสรำยวนั ที่
ระบุช่ือบญัชี และเลขท่ีบญัชีครบทัง้ 10 หลกั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือไม่ได้แจ้งควำมประสงค์
ต้องกำรรับเงินคำ่จองซือ้หุ้นคืนด้วยวธีิโอนเงินเข้ำบญัชี บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเงินคำ่
จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรร โดยจดัท ำเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ
ในนำมผู้จองซือ้หุ้น และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) วนัที่ 10 พฤษภำคม 2562 ภำยใน 10 วนัท ำกำร
นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น 
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กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคญัแสดงสิทธิได้
ภำยในเวลำดังกล่ำว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้จะช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน
ควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสิทธิในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุที่ไม่ได้รับกำรจดัสรร นบัจำกวนัพ้นก ำหนดระยะเวลำ 10 วนัท ำกำรดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีได้มีกำร
ช ำระคืนตำมวิธีดงักลำ่วข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี หำกได้มีกำรช ำระคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ไมไ่ด้
รับจดัสรรร โดยกำรสง่เช็คคืน หรือ โอนเงินเข้ำบญัชีผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 10 พฤษภำคม 
2562 โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคำ่จอง
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆจำกบริษัทหรือตวัแทนรับจองซือ้อีกตอ่ไป 

7.3.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุ เนื่องจำกปฏิบตัิผิดเง่ือนไขกำรจองซือ้ และ/หรือไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ตำมเช็คคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้หุ้นจะคืนเช็คค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ที่ไม่ได้รับ
กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ อนัเนื่องมำจำกกำรปฎิบตัิผิดเง่ือนไขกำรจองซือ้และ/หรือไม่สำมำรถเรียก
เก็บเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมเช็คค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วต้องติดต่อรับเช็คจำกตวัแทนรับจองซือ้ ภำยใน 30 วนันบัจำกวนั
สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้สำมำรถเลอืกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.4.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้  

ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นท่ีได้รับกำร
จดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยูท่ี่ปรำกฎในสมดุทะเบียน ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นวนัที่ 10 พฤษภำคม 2562 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น 
ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบ
หุ้นซึ่งผู้จองซือ้อำจได้รับใบหุ้นภำยหลงัจำกที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมตัิให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์แล้ว 

7.4.2 ในกรณีประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600  

บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ได้รับกำร
จดัสรรเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น เมื่อผู้จองซือ้หุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องถอน
หุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำร
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ด ำเนินกำรตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะ
สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลกัทรัพย์ อนุญำตให้หุ้นของ
บริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และผู้ จองซือ้ได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี  600 
ดงักลำ่วแล้ว 

7.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นตำมจ ำนวน
หุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝำกไว้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำร
จองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะสำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลำด
หลกัทรัพย์ อนญุำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์  

ในกรณีข้อ 7.4.3 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์
จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้ บริษัท ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรสง่มอบ
หุ้นดงักลำ่ว โดยออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้ตำมข้อ 7.4.1 แทน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สทิธิในกำรจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตำมที่ระบไุว้ในด้ำนหลงัใบจอง) ท่ีผู้ ถือ
หุ้นมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ และเลขท่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับกำร
จดัสรรเข้ำบญัชีดงักลำ่วให้ถกูต้อง หำกระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขที่บญัชีซื อ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้องจะท ำให้ไม่สำมำรถโอนหุ้นเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสญู
หำยของหุ้น หรือควำมลำ่ช้ำในกำรติดตำมหุ้นคืน 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกรำยละเอียดดงักล่ำวไม่ครบถ้วน
หรือไมร่ะบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุ้นให้แก่
ผู้จองซือ้แทน ซึ่งอำจท ำให้ผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถขำยหุ้นที่จองซือ้ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 

7.5 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

7.5.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิจะได้รับหลกัฐำนกำรจองซือ้ที่ลงช่ือรับ
จำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับจองซือ้หุ้ น เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรับจองซือ้หุ้ น โดยกำรจองซือ้จะสมบูรณ์ก็
ตอ่เมื่อบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้เป็นท่ีเรียบร้อย 

7.5.2 ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ และช ำระเงินค่ำจองซือ้แล้ว จะไม่มี
สทิธิยกเลกิกำรจองซือ้ เว้นแตไ่ด้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษัท 

7.5.3 หำกจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนมำกกว่ำจ ำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับช ำระ  
บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะถือตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับจำกกำรจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

7.5.4 หำกจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนน้อยกว่ำจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับช ำระ 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยตำมที่
บริษัทเห็นสมควร 
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7.5.5 หำกผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิไมส่ำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้น
หรือบริษัทไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้ได้ ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น และไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม ที่
มิใช่ควำมผิดของบริษัทภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและกำรช ำระเงินค่ำหุ้น
ตำมที่ก ำหนด หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่
ชดัเจนหรือจองซือ้ด้วยวิธีกำรอื่นที่มิได้ก ำหนดไว้ในหนงัสอืแจ้งกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคู่กบั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทฉบบันี ้บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือหุ้นรำยนัน้สละสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว และบริษัทขอสงวนสทิธิในกำรที่จะไม่จดัสรรหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยดงักลำ่ว  

ดงันัน้ ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 

7.5.6 ในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยใด หำกกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะท ำให้
สดัสว่นกำรถือหุ้นสำมญัของผู้ ถือหุ้นต่ำงด้ำวเกินกว่ำจ ำนวนร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วอำจไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุเพียงบำงสว่น 

7.5.7 บริษัทขอสงวนสทิธิในกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้น เง่ือนไขในกำรจองซือ้
หุ้นหรือข้อมูลใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส ำคญัแสดงสิทธิตำม
ควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วของบริษัท 

8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

บริษัทจะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้รวมทัง้เงินทุนที่จะได้รับหำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทุก
รำยใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครบถ้วน ไปใช้ส ำหรับกิจกำรของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ดงันี ้

1) เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุส ำหรับโครงกำรเหลก็เคลือบส ี(PPGL: Prepainted Galvalume)  
จ ำนวนเงินประมำณ  250  ล้ำนบำท  ระยะเวลำที่คำดวำ่จะใช้เงินภำยในไตรมำส 2 ปี 2562 

2) ส ำหรับเงินทนุที่ได้รับจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะใช้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน และช ำระคืนหนีเ้งิน
กู้ยืมที่จะครบก ำหนดในอนำคต  
จ ำนวนเงินประมำณ  200 ล้ำนบำทตอ่ปี  ระยะเวลำที่คำดวำ่จะใช้เงินภำยในปี 2563 - 2564 

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

กำรเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นีจ้ะสง่ผลให้บริษัทมีโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คงมำกย่ิงขึน้ รวมทัง้บริษัทจะ
มีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทนุและสภำพคลอ่งทำงด้ำนกำรเงินที่จะลงทนุในโครงกำรเหล็กเคลือบสี (PPGL : Prepainted 
Galvalume)  ซึ่งเป็นโครงกำรใหม่ที่มีศักยภำพสงู อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และก ำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้ำง
มลูคำ่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว 
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10. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

10.1 นโยบำยเงินปันผล - บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไร
สทุธิหลงัหกัภำษี โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงกำรจะลงทนุใน
โครงกำรอื่น 

10.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนเร่ิมตัง้แต่ผู้ จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ดงักลำ่วได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

10.3 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมัญของบริษัท และได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

11. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

11.1 ผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) ผลกระทบตอ่รำคำตลำด
ของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right 
Offering) และ (2) ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) และกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

Price Dilution    =   (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

P1 = รำคำตลำดหลงัเสนอขำย ค ำนวณจำกสตูร   

 P1 = (P0Q0+PROQRO) / Qo+QRO 

P0 = รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย ค ำนวณจำกรำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั  15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 14 มีนำคม 2562 (ตัง้แต่วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562  – 13 
มีนำคม 2562) ซึง่เทำ่กบั 1.92 บำท/หุ้น 

PRO = รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ  ซึง่เทำ่กบั 1.00 บำท/หุ้น  

Q0 = จ ำนวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ เทำ่กบั 
500,000,000 หุ้น 

QRO = จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขำยในครัง้นี ้เทำ่กบั 250,000,000 หุ้น 

ดงันัน้ 

P1 =  (1.92 x 500,000,000) + (1.00 x 250,000,000) / (500,000,000+250,000,000) 

     =  1.61 บำท/หุ้น 
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และ   Price dilution   =   (1.92 – 1.61) / 1.92  

                       =   16.15% 

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายหรือการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ   

Price Dilution    =   (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

P1 = รำคำตลำดหลงัเสนอขำย ค ำนวณจำกสตูร   

P1 = (P0Q0+PROQRO+PWA1QWA1) / Qo+QRO+QWA1 

P0  = รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย ค ำนวณจำกรำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 14 มีนำคม 2562 (ตัง้แต่วนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2562  ถึงวนัที่ 
13 มีนำคม 2562) ซึง่เทำ่กบั 1.92 บำท/หุ้น 

PRO = รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ซึง่เทำ่กบั 1.00 บำท/หุ้น  

PWA1 = รำคำใช้สทิธิของ PERM-W1 ซึง่เทำ่กบั 1.80 บำท 

Q0 = จ ำนวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ เทำ่กบั 
500,000,000 หุ้น 

QRO = จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขำยในครัง้นี ้เทำ่กบั 250,000,000 หุ้น 

QWA1 = จ ำนวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรใช้สทิธิของ PERM-W1 เทำ่กบั 250,000,000 หุ้น 

ดงันัน้ 

P1 = (1.92 x 500,000,000) + (1.00 x 250,000,000) + (1.80 x 250,000,000) / (500,000,000 + 
250,000,000 + 250,000,000)                           

      =    1.66 บำท/หุ้น 

และ   Price dilution   =   (1.92 – 1.66) / 1.92  

                     =    13.54% 

11.2 ผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภำยหลงัจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นควบคู่กบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทในครัง้นี  ้ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control 
Dilution) แบง่ออกเป็น 2 กรณี คือ 

(ก)   เนื่องจำกเป็นกำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) 
หำกผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิจองซือ้ตำมสทิธิที่ตนได้รับทัง้จ ำนวน จะไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  
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(ข)   หำกผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซือ้ตำมสิทธิท่ีตนได้รับทัง้จ ำนวน โดยที่ผู้ ถือหุ้นอื่นทัง้หมดใช้สิทธิตำมสิทธิที่ตน
ได้รับครบทัง้จ ำนวน ผลกระทบตอ่กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) จะมีคำ่เทำ่กบั 

Control Dilution =  จ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุที่เสนอขำย / (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุที่เสนอขำย) 

Control Dilution = 500,000,000 / (500,000,000 + 500,000,000) 

 = 50.00  % 

11.3 ผลกระทบตอ่ก ำไรตอ่ผู้ ถือหุ้น  

เนื่องจำกบริษัทมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน จึงไมส่ำมำรถค ำนวณผลกระทบดงักลำ่วได้ 
 

11.4 สรุปรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์  จ ำกดั (มหำชน) ครัง้
ที่ 1 (“PERM-W1”) ปรำกฏตำมข้อ 3.2 



                                                                                                                                                   บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 หน้ำที่ 21 

ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์  จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวคิส์  จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
ประเภทธุรกิจ : บริษัทเป็นผู้แปรรูปและจ ำหนำ่ย เหลก็รีดร้อนและรีดเย็น เหลก็กล้ำแรงดึง

สงูชบุสงักะสี เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้ำ เหล็กโครงคร่ำวเพดำนและผนงั 
แผน่หลงัคำและผนงัเหลก็เคลอืบสี 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 4, 95-96 หมูท่ี่ 6 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000196  
โทรศพัท์ : 0-3482-5090-100   
โทรสำร : 0-3482-5078 
เว็บไซต์ : http://www.permsin.com 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 500,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้ นสำมัญจ ำนวน 500,000,000 หุ้ น           
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) (”บริษัท”) ประกอบธุรกิจซือ้มำ-ขำยไปและแปรรูปเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน   
(Hot rolled steel) เหลก็แผน่รีดเย็น (Cold rolled steel) และเหลก็แผน่เคลอืบเคมีด้วยไฟฟำ้ (Electro-galvanized 
Steel) โดยกำรน ำเข้ำสนิค้ำจำกทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ รวมถึงธุรกิจผลติแผน่หลงัคำเหลก็เคลือบสแีละผนงั
เหล็กเคลือบสี (Roll Forming Metal Sheet) และแปรรูปและจ ำหน่ำยสินค้ำเหล็กชนิดอื่น เช่น เหล็กโครงคร่ำว
เพดำนและผนงั (C-line, C-u, T-bar ) และเหล็กกล้ำแรงดึงสงูชุบสงักะสีรูปตวัซี  (C-Channel Galvanized High 
Tensile Strength)  ตอ่มำ บริษัทได้มีกำรเพิ่มผลติภณัฑ์ใหมข่ึน้ คือ แผน่หลงัคำเหลก็เคลอืบสพีร้อมฉนวนกนัควำม
ร้อน ซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ซนัเทคสตีลเวิคส์ จ ำกัด โดยเป็นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ต่อเนื่องจำกกำรผลิตแผ่นหลงัคำเหล็กเคลือบสีและผนงัเหล็กเคลือบสี เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภำพสงูขึน้สำมำรถ
ปอ้งกนัควำมร้อน และเสยีงดงัได้ดีขึน้จำกผลติภณัฑ์เดิม และตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงครบครัน
ในเร่ืองของกำรจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์เหลก็ที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

บริษัทมีบริษัทยอ่ยจ ำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซนัเทคสตีลเวิคส์ จ ำกดั บริษัท แอตแลนติกไปป์ จ ำกดั และบริษัท 
เอ็มพำวเวอร์สตีล จ ำกดั โดยโครงสร้ำงของกลุม่บริษัทแสดงดงันี ้
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หมำยเหต ุ: * อยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำกบัผู้ ร่วมลงทนุเพ่ิมเติม โดยสดัสว่นกำรถือหุ้นอำจจะลดลงเป็นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 90.00 

กำรประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่ยมีรำยละเอียดดงันี ้

 บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จ ากัด  ด ำเนินธุรกิจขำยสนิค้ำที่เป็นผลติภณัฑ์เหล็กม้วนที่เก่ียวข้องกบัหลงัคำ
เหล็ก และขำยหลงัคำเหล็ก ผนงัเหล็ก เหล็กตวัแป และบริกำรติดตัง้แผ่นหลงัคำเหล็กเคลือบสี และผนงั
เหลก็เคลอืบส ี

 บริษัท แอตแลนติกไปป์ จ ากัด  เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กด ำ และท่อเหลก็สงักะสี โดยสว่นใหญ่ 
จะเป็นกำรจ ำหนำ่ยโดยตรงกบัลกูค้ำ  (End User)  ลกูค้ำของบริษัทจะน ำไปผลิตเป็นสินค้ำส ำเร็จรูป หรือ
เป็นสว่นประกอบส ำหรับสินค้ำอื่นต่อไป  กลุม่อตุสำหกรรมที่เป็นลกูค้ำหลกัของบริษัท  เช่น  อตุสำหกรรม
ยำนยนต์  อุตสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก อุตสำหกรรมท่อเหล็กและ
อตุสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นต้น 

 บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จ ากัด จดัตัง้ขึน้ในเมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน 2561 เพื่อเตรียมด ำเนินกำรลงทนุใน
โครงกำรผลิตเหล็กเคลือบสี (Prepainted Galvalume Steel : PPGL) ซึ่งเป็นโครงกำรใหม่ของบริษัท 
ซึง่คำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรได้ภำยในปี 2563 

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมสำยผลติภณัฑ์/บริกำรของบริษัทส ำหรับปี 2559 – 2561 แสดงดงันี ้ 
รายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. จดัหำแปรรูปและจ ำหน่ำยเหลก็รีด

เย็นแผ่นและม้วน ซือ้มำขำยไป 
2,238.63 42.78 249.79 4.60 579.36 12.00 

2. จดัหำแปรรูปและจ ำหน่ำยเหลก็รีด
ร้อนแผ่นและม้วน ซือ้มำขำยไป 

570.12 10.90 1,680.98 30.96 617.92 12.80 

3. จดัหำแปรรูปเหลก็เคลือบด้วย
เคมีไฟฟ้ำ เหลก็เคลือบสงักะสี 

1,517.20 29.00 2,320.83 42.74 2,576.84 53.37 

4. หลงัคำเหลก็ ผนงัเหลก็ และตวัแป 522.32 9.98 589.79 10.86 569.69 11.80 
5. บริกำรและรับจ้ำง 58.55 1.12 69.39 1.28 49.01 1.02 
6. อ่ืนๆ 325.68 6.22 518.99 9.56 435.33 9.02 

รวม 5,232.50 100.00 5,429.77 100.00 4,828.15 100.00 
ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

 

* 



                                                                                                                                                   บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 23  

2.1    ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทแบง่ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริกำร ดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์เหล็กรีดเยน็ (Cold Rolled Steel) 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการในการจัดหาแปรรูปและจัดจ าหน่ายสินค้าเหล็กรีดเย็น (Cold Rolled Steel) โดย
ปัจจุบนับริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (Cold Rolled Steel Sheet In Coil) จากผู้ผลิตในประเทศ และ
จากตา่งประเทศ ซึง่ลกูค้าจะน าไปใช้ในการผลติเป็นชิน้งานเหลก็ตา่งๆ ตอ่ไป โดยสามารถจ าแนกสนิค้าเหลก็
แผน่รีดเย็นของบริษัทออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1) เหล็กรีดเยน็ชนิดม้วนชัน้หน่ึง (Prime Grade Cold Rolled Steel) 

เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพสงูโดยพิจำรณำจำกควำมหนำที่สม ่ำเสมอ ไมม่ีรอยต ำหนิ มีควำมตึงผิวสม ่ำเสมอ 
ผลติภณัฑ์นีเ้ป็นสนิค้ำหลกัของโรงงำนผลติเหลก็แผน่รีดเยน็ โดยกำรน ำเหลก็แผน่รีดร้อนมำรีดให้มีขนำดบำง
ลง และน ำมำผำ่นกระบวนกำรปรับระเบียบประจุไฟฟำ้และขดัผิวให้เป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นที่มีควำมบำง อ่อน
ตวัมำกขึน้ และมีผิวสมัผัสที่เรียบ สวยงำม ปัจจุบัน บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนชัน้หนึ่ งจำกกลุ่ม
บริษัทผู้ผลติเหลก็แผ่นรีดเย็นในประเทศ คือ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ ำกดั (ผู้จดัจ ำหนำ่ยของบริษัท เหลก็แผ่น
รีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน)) โดยบริษัทจะน ำเหล็กแผน่รีดเย็นชนิดม้วนชัน้หนึ่งมำแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์และ
จ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำ ได้แก่ กำรแปรรูปเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) กำรบริกำรจดัหำเหล็กม้วน (Steel Coil) 
และกำรแปรรูปเหลก็ม้วนแถบเลก็ (Slitting Coil) 

2) เหล็กรีดเยน็ชัน้รอง (Second Grade Cold Rolled Steel) 

เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพรองลงมำจำกเหล็กแผ่นรีดเย็นชัน้หนึ่ง ซึ่งเกิดจำกกระบวนกำรผลิตเหล็กแผ่นรีด
เย็นชัน้หนึ่ง ซึ่งปรกติจะมีเหล็กที่ไม่ได้มำตรฐำนออกมำจำกกำรผลิตด้วย ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
ขนำดเล็ก (Pup Coil) เหล็กแผ่นรีดเย็นหวั-ท้ำย (Cut Sheet) และเหล็กแผ่นรีดเย็นด้ำนข้ำงของม้วน (Scrap 
ball / Chopstick) ปัจจบุนั บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีดเย็นชัน้รองจำกบริษัท เหลก็แผน่รีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 ผลิตภณัฑ์เหล็กรีดร้อน (Hot Rolled Steel) 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยเหลก็รีดร้อนแผ่นชนิดม้วน เป็นผลิตภณัฑ์ที่ผ่ำนกระบวนกำร
ผลิตเหล็กแท่งทรงแบน มำผ่ำนกำรรีดด้วยควำมร้อนให้มีลกัษณะท่ีเป็นแผ่นมีขนำดควำมกว้ำงควำมยำว 
และมีควำมหนำที่แตกตำ่งกนั โดยบริษัทจะจดัจ ำหน่ำยเป็นม้วน 

นอกจำกนี ้บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรในกำรแปรรูปเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมำตดัเป็นแผ่นตำมควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ โดยเคร่ืองตดัเหลก็รีดร้อนที่มีประสิทธิภำพสงู เหล็กรีดร้อนที่บริษัทจ ำหน่ำยให้ลกูค้ำนัน้ เพื่อน ำไปใช้
ในอตุสำหกรรมตำ่ง ๆ ที่ต้องกำรพืน้ผิวด้ำนนอกของสินค้ำส ำเร็จรูปท่ีเรียบส ำหรับกำรพน่สี เช่น อตุสำหกรรม
ยำนยนต์ อตุสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 
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 ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า เหล็กเคลือบสังกะสี และผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเคมีด้วย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel) 

บริษัทจัดจ ำหน่ำยเหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้ำ ซึ่งเหล็กดังกล่ำวเกิดจำกกำรน ำเหล็กแผ่นรีดเย็นมำผ่ำน
กรรมวิธีเคลอืบเคมีโดยใช้ไฟฟำ้ท ำให้พืน้ผิวเหลก็แผน่รีดเย็นเป็นสเีทำ เพื่อน ำไปใช้ในอตุสำหกรรมตำ่ง ๆ เช่น 
อตุสำหกรรมยำนยนต์ อตุสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ เป็นต้น 

2.2    การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้ำงผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลกูค้ำท่ีต้องกำรสินค้ำคุณภำพสงูเพ่ือทดแทน
ผลติภณัฑ์ที่มีอยูโ่ดยทัว่ไป ภำยใต้รำคำที่สำมำรถแขง่กบัผลติภณัฑ์เดิม ทัง้นีเ้มื่อจ ำแนกกลยทุธ์ของบริษัทสำมำรถ
แยกได้เป็นดงันี ้

 ขยำยตลำดโดยกำรจดัหำผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่มำรองรับลกูค้ำในปัจจุบนั เช่น เหล็กกล้ำแรงดึงสงูชุบสงักะส ี
รูปตวัซี โดยเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกหรือสร้ำงทำงเลือกส ำหรับกำรสร้ำงโครงหลงัคำ ซึ่ง
ท ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังสำมำรถเจำะกลุ่มลูกค้ำใหม่ที่ใช้หลงัคำประเภทอื่น  เช่น หลงัคำกระเบือ้ง
ซีเมนต์อีกด้วย 

 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทจะน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่อเน่ือง  บริษัทจึงค ำนึงถึงกำรรักษำ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์เป็นส ำคญั โดยกำรจดัให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของผลิตภณัฑ์ทุกขัน้ตอนตัง้แต ่
กำรตรวจรับวตัถดุิบจำกผู้ผลิตจนกระทัง่กำรสง่มอบให้ลกูค้ำ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่ได้มำตรฐำนตำมที่ลกูค้ำ
ต้องกำร ซึง่เป็นมำตรฐำนของลกูค้ำแตล่ะรำยที่จะน ำไปใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ 

 กลยทุธ์ทำงด้ำนกำรให้บริกำร บริษัทได้จดัให้มีกำรบริกำรท่ีรวดเร็วและตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้
ด้ำนกำรผลิตและกำรจดัสง่ โดยสอบถำมถึงรูปแบบและปริมำณควำมต้องกำรของผลิตภณัฑ์ เพื่อใช้ในกำร
วำงแผนผลิตและแผนในกำรจดัเก็บผลิตภณัฑ์ที่เพียงพอต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ นอกจำกนี ้ทำงบริษัทยงัจดัให้มีกำรเข้ำพบลกูค้ำอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อส ำรวจควำมพงึพอใจ ของ
ลกูค้ำและท ำกำรปรับเปลีย่นและสร้ำงควำมพงึพอใจในระยะยำว 

 สร้ำงมำตรฐำนคณุภำพบคุลำกร เนื่องจำกกำรขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่องทัง้ในแง่ยอดขำยและกำรพฒันำสินค้ำ
ใหม่ ๆ ออกสูต่ลำด ดงันัน้บริษัทจึงมีกำรเพ่ิมบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนในองค์กร ใน
ขณะเดียวกนั มีกำรอบรมเพื่อยกระดบัควำมสำมำรถของพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทแบง่กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย ตำมประเภทของอตุสำหกรรมของลกูค้ำ ได้ดงันี ้

 ลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรมก่อสร้ำง ลกูค้ำกลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทผู้ รับเหมำก่อสร้ำง และผู้บริโภคโดยตรง และบริษัท
ไมม่ีกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำรำยใดเกินร้อยละ 30 ของรำยได้ 

 ลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหลก็ ลกูค้ำกลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับใช้ในส ำนกังำน
และในบ้ำนพกัอำศยั เช่น ผู้ผลติโต๊ะเหลก็ ตู้ เหลก็ ชัน้วำงของ เป็นต้น  



                                                                                                                                                   บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 25  

 ลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ลกูค้ำกลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทผู้ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำส ำหรับใช้ในส ำนกังำน
และในครัวเรือนตำ่ง ๆ เช่น ผู้ผลติเคร่ืองปรับอำกำศ ผู้ผลติโคมไฟ เป็นต้น  

 ลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรมยำนยนต์  ลกูค้ำกลุม่นี ้ ได้แก่  บริษัทผู้ป้อนชิน้สว่นยำนยนต์ให้กบัผู้ผลิตรถยนต์ชัน้
น ำ บริษัทผู้ประกอบรถยนต์และชิน้สว่นยำนยนต์ในประเทศ  เช่น  ผู้ผลิตฝำกระโปรงรถยนต์   แก้มรถยนต์   
ผู้ประกอบรถบสั  ผู้ผลติหลงัคำรถกระบะ เป็นต้น 

 ลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรมทอ่เหลก็ ลกูค้ำกลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทผู้ผลติทอ่เหล็ก ซึ่งลกูค้ำของบริษัทผู้ผลิตท่อเหล็ก
เหลำ่นัน้จะน ำทอ่เหลก็ไปเป็นสว่นประกอบสนิค้ำส ำเร็จรูปอีกทอดหนึง่  

 ลกูค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมอื่น ๆ ลูกค้ำกลุ่มนี ้ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตที่น ำเหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นพืน้ผิวของสินค้ำ
ส ำเร็จรูป เช่น ชิน้สว่นจกัรยำน เบำะนัง่รถจกัรยำน หม้อเคลอืบ กระป๋องส ีถงัน ำ้มนั แทงค์น ำ้ เป็นต้น 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้ำงของอตุสำหกรรมเหลก็แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้

 อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ต้น  

ได้แก่ ขัน้ตอนกำรถลงุเหลก็ (Iron Making) เพื่อเป็นกำรแยกเหลก็ออกมำจำกแร่เหลก็โดยกำรถลงุแร่เหลก็ได้
เป็นเหล็กเหลวและหล่อออกมำเป็นแท่ง เรียกว่ำ เหล็กพิกหรือเหล็กถลุง (Pig lron) ซึ่งเป็นกำรผลิตขนำด
ใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งประเทศท่ีเป็นผู้ ผลิตเหล็กขัน้ต้น เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น รัสเซีย  บรำซิล และ
ออสเตรเลยี เป็นต้น และประเทศไทย ยงัไมม่ีกำรผลติเหลก็ขัน้ตอนนี ้

 อุตสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง  

ได้แก่ ขัน้ตอนกำรผลิตเหล็กกล้ำ (Steel Making) เป็นกำรลดปริมำณของธำตเุจือปนและปรับปรุงสว่นผสม
ให้ได้ตำมที่ต้องกำร  โดยน ำเหล็กพิกที่ได้จำกเตำถลงุไปแปรเปลี่ยนเป็นเหล็กกล้ำ หรือโดยกำรน ำเศษเหล็ก 
(Scrap) หรือเหลก็พรุน มำหลอมในเตำหลอมไฟฟำ้ แล้วน ำไปหลอ่เป็นเหลก็แทง่ชนิดตำ่งๆ ในเบ้ำหลอ่ จะได้
เหลก็แทง่เลก็ (Billet) เหลก็แทง่ใหญ่ (Bloom) และเหลก็แทง่แบน (Slab)  ซึง่จะน ำไปเป็นวตัถดุิบในกำรผลิต
เหลก็ทรงยำว (Long Products) และเหลก็ทรงแบน (Flat Products) ตำมล ำดบั ปัจจบุนัมีผู้ผลติในประเทศที่
อยู่ในอตุสำหกรรมเหล็กขัน้นี ้คือ บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท จีเจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) แต่
ก ำลงักำรผลติในประเทศยงัไม่เพียงพอกบัควำมต้องกำร     ท ำให้ยงัต้องพึ่งกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น 
กำรน ำเข้ำกำรผู้ผลติในทวีปอเมริกำใต้ เป็นต้น 

 อุตสาหกรรมเหล็กขัน้ปลาย  

ได้แก่ ขัน้ตอนกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กขัน้กลำง โดยกำรน ำเหล็กแท่งชนิดต่ำงๆ แปรรูปด้วยกำรรีด เช่น 
กำรน ำ Slab ไปรีดเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือกำรน ำ Billet ไปรีดเป็นเหล็กเส้น เป็นต้น ซึง่ผู้ผลิตในประเทศที่
อยูใ่นอตุสำหกรรมเหลก็ขัน้นี ้คือ บริษัท สหวิริยำสตีลอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อนท่ี
ได้จำกขัน้ตอนนีบ้ำงสว่นจะน ำไปใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลิตเหลก็แผ่นรีดเย็น ซึ่งบริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วนในประเทศ มีเพียง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท สยำม
ยไูนเต็ด (1995) จ ำกดั 
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อุตสำหกรรมเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในอุตสำหกรรมเหล็กขัน้ปลำย รวมทัง้ธุรกิจของบริษัทด้วย โดย
ผลติภณัฑ์เหลก็จำกขัน้ตอนนีแ้บง่ออกตำมรูปทรงของผลติภณัฑ์ได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

 กลุม่เหลก็ทรงยำว (Long product) หรือเหลก็เส้นซึง่ใช้ในอตุสำหกรรมก่อสร้ำง โดยจะผ่ำนกำรผลติจำกกำร
หลอมสินแร่เหล็ก (Pig iron) หรือเศษเหล็ก ให้เป็นเหล็กแท่งเหลี่ยม (Billet) จำกนัน้จึงน ำไปรีดให้เป็นเส้น 
หรือเหลก็ลวด 

 กลุม่เหล็กทรงแบน (Flat product) ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็น โดยขัน้ตอนกำรผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนเกิดจำกกำรน ำสินแร่เหล็ก หรือเศษเหล็ก และสินแร่ต่ำง ๆ เช่น มังกำนีส น ำมำหลอมในเตำ
หลอมเพื่อผลิตเหล็กแผ่นหนำ (Slab) จำกนัน้จึงน ำไปรีดให้เป็นเหล็กแผ่นที่บำงลงหรือเรียกวำ่ เหล็กแผ่นรีด
ร้อน ซึง่ใช้เป็นชิน้สว่นรถยนต์ เช่น แชสซี เป็นต้น เหลก็รูปพรรณ เช่น ทอ่เหลก็ เหลก็โครงสร้ำงรูปตวัซี ที่ไปใช้
ในอตุสำหกรรม ก่อสร้ำง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ในขณะที่ขบวนกำรผลิตเหลก็แผ่นรีดเย็นเกิดจำกกำรน ำเหล็ก
แผน่รีดร้อนบำงประเภทมำเป็นวตัถดุบิในขบวนกำรผลติ โดยน ำเหลก็แผน่รีดร้อนมำผำ่นกำรรีดอีกครัง้เพื่อให้
มีขนำดบำง และมีพืน้ผิวที่มีควำมเรียบ ซึ่งน ำไปใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิตชิน้งำนในอตุสำหกรรมต่ำงๆ ที่
ต้องกำรใช้เหลก็ที่มีควำมบำงและผิวสมัผสัที่เรียบ เช่น บำงสว่นของตวัถงัรถยนต์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น 

เมื่อพิจำรณำถึงภำวะอตุสำหกรรมในแต่ละกลุ่ม สำมำรถสรุปได้ดงันี ้คือ กลุ่มเหล็กทรงยำว จะมีแนวโน้มตำม
อตุสำหกรรมที่ใช้เหล็กเส้นเป็นวตัถดุิบซึ่งได้แก่ อตุสำหกรรมก่อสร้ำง และกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคของ
ภำครัฐ ทัง้นีใ้นปัจจบุนัอตุสำหกรรมก่อสร้ำงเร่ิมชะลอตวัลงตำมภำวะของธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ ส ำหรับกลุม่เหล็ก
ทรงแบน มีกำรใช้ที่หลำกหลำยในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เหล็กแผน่ท่ีจ ำหนำ่ยให้กบัอตุสำหกรรมรถยนต์มีแนวโน้มกำร
เติบโตตำมอตุสำหกรรมรถยนต์ ทัง้นีร้วมถึงอตุสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรืออตุสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำซึง่แม้ว่ำจะมี
กำรแขง่ขนัสงูแตก็่ยงัมีควำมต้องกำรวตัถดุิบอยำ่งตอ่เนื่อง 

2.3     การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ 

 วัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดเยน็ 
เหล็กแผ่นรีดเยน็ชนิดม้วนชัน้หน่ึง  

บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีดเย็นชนิดม้วนชัน้หนึง่ คิดเป็นอตัรำเฉลีย่ร้อยละ 70 ของยอดซือ้เหลก็แผน่รีดเย็นทัง้หมด
จำกกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประทศในแถบเอเชีย สว่นใหญ่มำจำกประเทศจีน เกำหล ีและ ไต้หวนั อีกร้อยละ 30 
กลุม่บริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศซึ่งมีเพียง 2 บริษัท คือ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ ำกดั และบริษัท 
เมทลั วนั (ไทยแลนด์) จ ำกัด  โดยบริษัทจะท ำกำรสัง่ซือ้โดยดูจำกปริมำณสินค้ำคงเหลือของบริษัท ว่ำจะ
สำมำรถรองรับกำรผลิตได้เท่ำไหร่ ซึ่งบริษัทมีนโยบำยกำรจัดเก็บวตัถุดิบเพื่อผลิตเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปเฉลี่ย 
45 วนั รวมทัง้ดคู ำสัง่ซือ้สนิค้ำของลกูค้ำ 

เหล็กแผ่นรีดเยน็ชัน้รอง  

บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดเย็นชัน้รองโดยวิธีกำรประมลูจำกบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ำกัด (มหำชน)  และ
บริษัท สยำมยไูนเต็ด สตีล (1995) จ ำกดั ซึง่ทัง้สองบริษัทมีกำรก ำหนดคณุสมบตัขิองผู้ เข้ำร่วมประมลูซึง่ต้อง
มีควำมพร้อมทัง้ด้ำนกำรเงินและกำรจดักำร เนื่องจำกต้องจดัรถเข้ำไปท ำกำรรับสินค้ำเองเพรำะโรงงำนทัง้
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สองแห่งไม่มีนโยบำยในกำรจดัเก็บเหล็กชัน้รองซึ่งไม่ใช่สินค้ำหลกั โดยเปิดกำรประมูลเป็นรำยไตรมำสให้
ผู้สนใจที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนยื่นเสนอรำคำรับซือ้ต่อกิโลกรัม ซึ่งมีผู้ เข้ำประมลูที่มีคณุสมบตัิทัง้กำรเงิน กำร
จดักำร และกำรขนสง่เพียง 2-3 รำย ดงันัน้จึงท ำให้บริษัทชนะกำรประมลูเป็นผู้ซือ้เหล็กชัน้รองจำกผู้ผลติทัง้
สองมำอยำ่งตอ่เนื่อง 

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่เกิดภำวะขำดแคลน และในกรณีที่ผู้ผลิตในประเทศเกิดปัญหำ ส ำหรับเหล็กแผ่นรีด
เย็น บริษัทสำมำรถน ำเข้ำเหลก็ชนิดตำ่ง ๆ  จำกตำ่งประเทศได้ เนื่องจำกกำรท่ีบริษัทเคยเป็นผู้น ำเข้ำเหลก็ ท ำ
ให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในกำรหำวตัถดุิบได้ 

 วัตถุดิบส าหรับผลิตเหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้าและเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี 

บริษัทน ำเข้ำเหลก็เคลอืบเคมีด้วยไฟฟำ้ชนิดม้วนเพื่อจดัจ ำหนำ่ยเป็นม้วนให้กบัลกูค้ำ 

 วัตถุดิบเหล็กรีดร้อน 

บริษัทจะท ำกำรสัง่ซือ้เหล็กรีดร้อนจำกโรงงำนที่ผลิตภำยในประเทศเพียงรำย เดียวเท่ำนัน้เป็นเหมือนกำร
พึง่พิงผู้ผลิตรำยนี ้เป็นอย่ำงมำกซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทผู้ผลติรำยนีม้ีปัญหำเรำก็ได้ผลกระทบโดยตรงกำรกำรสง่
มอบสินค้ำไมไ่ด้ ท ำให้บริษัทได้หำแนวทำงในกำรปอ้งกนัปัญหำที่จะเกิดขึน้อีกบริษัทจึงได้มีกำรน ำเข้ำเหล็ก
รีดร้อนจำกตำ่งประเทศ เข้ำมำจ ำหนำ่ยเพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรจดัหำแหลง่ผลติภณัฑ์ 

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีทรัพย์สนิหลกั ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

รายการ มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 244.00 จดจ ำนองกบัสถำบนักำรเงิน 
อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 661.42 จดจ ำนองกบัสถำบนักำรเงิน 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 272.73 ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน 3.79 ไมม่ี 
ยำนพำหนะ 47.36 จดจ ำนองกบับริษัทลสิซิ่ง 
สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง 35.96 จดจ ำนองกบัสถำบนักำรเงิน 

รวม 1,265.26  
 

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  

ณ วันที่  30 เมษายน 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  และ
คณะอนกุรรมการจ านวน 3 ชดุ คือ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562  คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 
ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 พลเอก ดร.มนตรี  ศภุำพร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ   



                                                                                                                                                   บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 28  

ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
2 พลต ำรวจตรีสหสัชยั  อินทรสขุศรี กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3 นำยกศุล  ศรีเปำรยะ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
4 นำยวชัรินทร์  ดวงดำรำ กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ 
5 นำยชเูกียรติ  ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรบริหำร 
6 นำยกนัต์ อรรฆย์วรวิทย์  กรรมกำรบริษัท /กรรมกำรบริหำร  
7 นำยชชูีพ   ยงวงศ์ไพบลูย์  กรรมกำรบริษัท /กรรมกำรบริหำร  
8 นำยสิงหนำท  บตัรสมบรูณ์  กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

นำยชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบลูย์ นำยสิงหนำท  บตัรสมบรูณ์ นำยชชีูพ  ยงวงศ์ไพบลูย์  กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย   
ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 นำยชเูกียรติ  ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2 นำยกนัต์ อรรฆย์วรวิทย์  กรรมกำรบริหำร 
3 นำยชชูีพ   ยงวงศ์ไพบลูย์  กรรมกำรบริหำร  
4 นำยสิงหนำท  บตัรสมบรูณ์  กรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย  
ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 พลเอก ดร.มนตรี  ศภุำพร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2 พลต ำรวจตรีสหสัชยั  อินทรสขุศรี กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
3 นำยกศุล  ศรีเปำรยะ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
4 นำยวชัรินทร์  ดวงดำรำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำ 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการสรรหามีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย  
ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 พลเอก ดร.มนตรี  ศภุำพร ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
2 พลต ำรวจตรีสหสัชยั  อินทรสขุศรี กรรมกำรสรรหำ 
3 นำยกนัต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมกำรสรรหำ 

ผู้บริหำร   

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562 ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย  
ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
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ล ำดับที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นำยชเูกียรติ  ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 
2 นำงสำวพิมพ์พิศำ พร้อมพรำย ผู้อ ำนวยกำรด้ำนบญัชีและกำรเงิน 
3 นำยชชูีพ  ยงวงศ์ไพบลูย์  ผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรผลิต 
4 นำยสิงหนำท  บตัรสมบรูณ์  ผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรตลำด 
5 นำยภทัรพล บตัรสมบรูณ์ ผู้จดักำรด้ำนกำรผลิต 

ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2562  มีดงันี ้ 
ล าดับที่ รายช่ือ จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละของทุนช าระแล้ว 

1 นำยชเูกียรติ           ยงวงศ์ไพบลูย์ 125,950,000 25.19 
2 นำงชไมพร             ยงวงศ์ไพบลูย์ 34,819,200 6.96 
3 นำยธนวฒัน์          โกวิทย์โสภณ 34,124,800 6.82 
4 นำยวิวฒัน์             โกวิทย์โสภณ 29,968,300 5.99 
5 น.ส. วิภำดำ           โกวิทย์โสภณ 23,400,000  4.68 
6 น.ส.ลลลิพร            ยงวงศ์ไพบลูย์ 20,854,600 4.17 
7 น.ส.ณฐัพร             ยงวงศ์ไพบลูย์ 18,852,900 3.77 
8 นำยชชูีพ                ยงวงศ์ไพบลูย์ 16,800,000 3.36 
9 นำยเพ่ิมศิลป์          ยงวงศ์ไพบลูย์ 12,385,100 2.48 
10 ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยอ่ืนๆ 182,845,100 36.57 

รวม 500,000,000 100.00 

5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

5.1  ประวัติการเพิ่มทุน  

ปี ทุนจดทะเบียน
ก่อนกำร

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ทุนจดทะเบียน
หลังกำร

เปลี่ยนแปลง 

ทุนช ำระแล้ว
ก่อนกำร

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ทุนช ำระแล้ว
หลังกำร

เปลี่ยนแปลง 
2559 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 
2560 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 
2561 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 
2562 500.00 500.00/1 1,000.00 500.00 500.00/1 1,000.00 

หมำยเหต:ุ   
/1   ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2562 มีมติอนมุตัิให้บริษัทเพ่ิมทนุจ ำนวนไม่เกิน 500,000,000 
บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 500,000,000 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) และเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 
(“PERM-W1”) โดยแบง่เป็น 
(1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำสว่น 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ 

หน่วย: ล้ำนบำท 
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(2) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ PERM-
W1 ซึง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ
ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น  (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ทัง้นี ้ทุน
ช ำระแล้วจ ำนวน 500,000,000 บำท ตำมตำรำงข้ำงต้น ค ำนวณภำยใต้สมมตุิฐำนวำ่บริษัทสำมำรถเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ครบทัง้จ ำนวน และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมำใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ครบทัง้
จ ำนวน 

5.2  ประวัติการจ่ายปันผล 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี 
โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงกำรจะลงทุนในโครงกำรอื่น โดย
ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ บริษัทมีประวตัิกำรจ่ำยเงินปันผลดงันี ้

ปี 2559 2560 2561 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.82 0.30 (0.10) 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.15 0.08 - 

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจ ำนวน 3 บริษัท มีรำยละเอียดดงันี ้
      ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำรและลักษณะ

ธุรกิจ 
ทุนที่เรียกช ำระ
แล้ว (ล้านบำท) 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้น (%) 

มูลค่ำเงนิลงทุน  
(ตำมรำคำทุน)  
(ล้านบำท) 

บริษัทย่อย     
บริษัท ซนัเทคสตีลเวิคส์ จ ำกดั ธุรกิจขำยสินค้ำที่เป็นผลิตภณัฑ์

เหล็กม้วนที่เก่ียวข้องกบัหลงัคำ
เหล็ก  และขำยหลงัคำเหล็ก ผนงั
เหล็ก เหล็กตวัแป และบริกำรติดตัง้
แผ่นหลงัคำเหล็กเคลือบสี และผนงั
เหล็กเคลือบสี 

400.00 100 400.00 

บริษัท แอตแลนติกไปป์ จ ำกดั   ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยทอ่เหล็กด ำ 
และทอ่เหล็กสงักะสี  

10.00 100 10.00 

บริษัท เอ็มพำวเวอร์สตีล 
จ ำกดั 

อยูร่ะหวำ่งกำรลงทนุเพื่อ
ด ำเนินกำรลงทนุในโครงกำรผลิต
เหล็กเคลือบสี (PPGL) 

175.00 99.99* 173.25 

บริษัทร่วม     
-ไมมี่- - - - - 

หมำยเหต ุ: * อยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำกบัผู้ ร่วมลงทนุเพ่ิมเติม โดยสดัสว่นกำรถือหุ้นอำจจะลดลงเป็นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 90.00



                                                                                                                                                   บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 หน้ำที่ 31 

ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์  จ ากัด (มหาชน) 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       
   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 220.92 5.52 64.35 1.74 83.04 1.95 
   เงินลงทนุชัว่ครำว - เงินฝำกธนำคำร 1.63 0.04 2.25 0.06 2.34 0.06 
   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 461.71 11.53 300.78 8.12 301.71 7.10 
   สนิค้ำคงเหลือ 1,669.53 41.69 1,995.34 53.87 2,420.83 56.95 
   เงินจ่ำยลว่งหน้ำคำ่สนิค้ำ 461.04 11.51 40.19 1.08 0.24 0.01 
   ภำษีมลูคำ่เพิ่มรอเรียกคืน 16.88 0.42 62.56 1.69 108.54 2.55 
   ลกูหนีต้ำมสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ - - 2.55 0.07 - - 
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3.94 0.10 4.49 0.12 6.13 0.14 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,835.66 70.81 2,472.50 66.75 2,922.84 68.75 
   เงินฝำกธนำคำรทีมีภำระค ำ้ประกนั 84.16 2.10 88.80 2.40 25.00 0.59 
   ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 1,076.67 26.88 1,108.92 29.94 1,265.26 29.76 
   สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 2.34 0.06 5.43 0.15 19.90 0.47 
   เงินจ่ำยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์ 4.10 0.10 27.46 0.74 16.19 0.38 
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1.95 0.05 1.02 0.03 1.94 0.05 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,169.22 29.19 1,231.64 33.25 1,328.30 31.25 
รวมสินทรัพย์ 4,004.88 100.00 3,704.15 100.00 4,251.14 100.00 
หนีส้ิน       
   เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร 2,528.19 63.13 1,869.38 50.47 2,578.81 60.66 
   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 167.97 4.19 602.34 16.26 437.92 10.30 
   สว่นของหนีส้นิระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 107.22 2.68 43.29 1.17 56.91 1.34 
   สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ใน 1 ปี 

42.49 1.06 21.97 0.59 9.84 0.23 

   เงินรับลว่งหน้ำคำ่สนิค้ำ 74.78 1.87 37.20 1.00 46.28 1.09 
   ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 50.76 1.27 18.52 0.50 14.11 0.33 
   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 4.14 0.10 2.16 0.06 1.90 0.04 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,975.55 74.30 2,594.86 70.05 3,145.77 74.00 
   เงินกู้ ยืมระยะยำว-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 

- - 17.73 0.48 109.76 2.58 

  หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน-สทุธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยใน 1 ปี 21.72 0.54 5.62 0.15 0.12 0.00 

   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 12.99 0.32 13.92 0.38 16.47 0.39 
   หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - - 5.72 0.15 2.57 0.06 
   หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 4.11 0.10 1.84 0.05 2.09 0.05 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 38.82 0.97 44.83 1.21 131.00 3.08 
รวมหนีสิ้น 3,014.37 75.27 2,639.69 71.26 3,276.77 77.08 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
   ทนุจดทะเบียน 500.00 12.48 500.00 13.50 500.00 11.76 
   ทนุช ำระแล้ว 500.00 12.48 500.00 13.50 500.00 11.76 
   สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 239.50 5.98 239.50 6.47 239.50 5.63 



                                                                                                                                                   บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 32  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
   สว่นเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 3.95 0.10 3.95 0.11 3.95 0.09 
   ส ำรองตำมกฎหมำย 31.37 0.78 35.47 0.96 35.47 0.83 
   ก ำไรสะสม (ขำดทนุสะสม) 215.69 5.39 285.53 7.71 193.70 4.56 
   สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 990.51 24.73 1,064.46 28.74 972.62 22.88 
   สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ - - - - 1.74 0.04 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 990.51 24.73 1,064.46 28.74 974.37 22.92 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,004.88 100.00 3, 074.15 100.00 4,251.14 100.00 
ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

 งบตรวจสอบ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 5,218.50 99.73 5,347.15 98.48 4,770.25 98.80 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - 68.99 1.27 42.00 0.87 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 1.55 0.03 1.36 0.03 0.19 0.00 
รำยได้อ่ืน 12.46 0.24 12.27 0.23 15.71 0.33 
รวมรายได้ 5,232.50 100.00 5,429.77 100.00 4,828.14 100.00 
ต้นทนุขำยสนิค้ำและบริกำร (4,447.00) (84.99) (4,984.95) (91.81) (4,578.73) (94.83) 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร (99.11) (1.89) (77.83) (1.43) (63.99) (1.33) 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร (110.58) (2.11) (108.09) (1.99) (147.64) (3.06) 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน (4.58) (0.09) - - - - 
รวมค่าใช้จ่าย (4,661.27) (89.08) (5,170.87) (95.23) (4,790.36) (99.22) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้          
คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (64.22) (1.23) (75.67) (1.39) (81.39) (1.69) 
ภำษีเงินได้ (94.72) (1.81) (35.41) (0.65) (8.23) (0.17) 
ก าไรส าหรับปี 412.29 7.88 147.82 2.72 (51.84) (1.07) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
รำยกำรท่ีจะไมถ่กูบนัทึกในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       
ผลก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 0.86 0.02 1.41 0.03 - - 
ผลกระทบของภำษีเงินได้ (0.17) (0.00) (0.28) (0.01) - - 
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 0.69 0.01 1.13 0.02 - - 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 412.98 7.89 148.95 2.74 (51.84) (1.07) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:       
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 412.98 7.89 148.95 2.74 (51.83) (1.07) 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ - - - - (0.01) (0.00) 
ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท)  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (46.54) 767.48 (604.70) 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (25.41) (104.06) (135.75) 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 248.14 (820.00) 759.14 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 176.19 (156.57) 18.69 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของบริษัท 

 



                                                                                                                                                   บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที่ 33  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 
   อตัรำก ำไรสทุธิตอ่รำยได้รวม ร้อยละ 7.88 2.72 (1.07) 
   อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 52.59 14.39 (5.08) 
   อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม ร้อยละ 15.68 6.72 0.95 
   อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ เทำ่ 3.04 2.48 3.36 
   ก ำไรตอ่หุ้นขัน้ต้นพืน้ฐำน บำท/หุ้น 0.82 0.30 (0.10) 

 





 เลขท่ีใบจอง ...................................................................      
    ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเดมิ มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้  
จ านวนไมเ่กนิ 250,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท 

ควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที่ 1 (PERM-W1) โดยไมค่ดิมลูคา่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
  

วนัทีจ่องซือ้                           31 พฤษภาคม 2562                            3 มถุินายน 2562                           4 มถุินายน 2562                            5 มถุินายน 2562                                6 มถุินายน 2562    
ข้อมูลผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน   คณะกรรมการบรษิทั เพิม่สนิสตลีเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ขา้พเจา้  นาย      นาง      นางสาว     นิตบุิคคล …....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที.่............................................................................. บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสอืเดนิทาง / เลขทะเบยีนนิตบุิคคล .............................................................................. สญัชาต ิ…............................................. 

ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได.้..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................ โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้................................................  

Email address …………………………………………………………………….วนัเดอืนปีเกดิ / วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล (วว/ดด/ปป)(ค.ศ.) ........../........../.......... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…........................................ อาชพี.............................................. 

สถานทีท่ างาน.................................................................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์.................................... โทรศพัทท์ีท่ างาน ........................................................ 

ขา้พเจา้มหีุน้เดมิของบรษิทั ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 จ านวน.....................................................................หุน้ มสีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน .............................................หุน้ 

ความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันี้  

(อตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น ท่ีราคาหุ้นละ 1.00 บาท ผู้จองซ้ือไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมลูการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

ประเภทการจองซ้ือ จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน (บาท) 

 จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ

 จองซือ้ตามสทิธทิ ัง้จ านวน 

 1.00  

 จองซือ้เกนิสทิธ ิ(ระบเุฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ)  1.00  

รวมจองซ้ือทัง้ส้ิน  1.00   
พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น              การเงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment                 เชค็บุคคล / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์ ฝากผ่านระบบ Bill Payment 

(ในกรณีทีส่่งค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าว โดยช าระเป็นเชค็บุคคล / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ และเชค็บุคคล / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ี
ภายในระยะเวลาจองซ้ือแต่ไม่เกินวนัท่ี 4 มิถนุายน 2562) เลขทีเ่ชค็............................................... ลงวนัที.่................................................  ธนาคาร........................................................................ สาขา............................................................. 
โดยสัง่จ่าย “ บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจองซ้ือหลกัทรพัย ์” ธนคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขามาบุญครอง  
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ :  (ผู้จองซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั...................................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่......................... 

น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขที.่....................................... ชื่อ..............................................................................................................................................................  
ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูจ้องซือ้แทน) 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิ
เลขที่ 600 เพื่อขา้พเจ้า (กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี 600 ในช่องน้ี กรณุากรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรฐั (ส าหรบับคุคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ท่ีประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ  FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)” เพ่ือน าส่งให้แก่  TSD ในกรณีท่ีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคล
อเมริกนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้น และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณียต์ามช่ือท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 แทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุ้นให้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนให้ขา้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยขา้พเจ้ายนิดี
มอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้สามญัไม่สามารถขายหุ้นทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการ
แรกของการซือ้ขายหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร) 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบเตม็ตามจ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ หรือจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือได้รบัการจดัสรรไม่
ครบถ้วนตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ขา้พเจา้ตกลงรบัเงนิคนืผ่านระบบการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร และขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกนันี้ (ชื่อบญัชธีนาคารตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้อง
ซือ้) บญัชธีนาคาร................................................................................................................................. สาขา................................................................................เลขทีบ่ญัช.ี................................................................................................................... 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ไดร้บัสทิธใินการจองเนื่องจากมฐีานะเป็นผูถ้ือหุน้เดมิและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้  หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
และเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถูกต้องเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซื้อมาถงึบรษิทัฯ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรอืหากเชค็ / แคชเชยีร์เชค็ / ดร๊าฟท์ ที่ส ัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ให้ถือว่าขา้พเจ้าสละสทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวโดยไม่มเีงื่อนไขและขา้พเจา้ยนิยอมรบัเงนิค่าจองซือ้คนื ขา้พเจา้ได้ศกึษาขอ้มูลทัง้หมดที่เกีย่วกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และยนิยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในหนังสอืแจ้งการ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลงัอกีดว้ย 
การประเมินความเส่ียงท่ียอมรบัได้ เพ่ือการจองซ้ือหุ้น (Suitability Test for share subscription) 
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้  
2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสีย่งของหุน้สามญัเพิม่ทุนทีข่า้พเจา้จะจองซือ้ครัง้นี้  
ทัง้นี้หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาวา่ ขา้พเจ้าไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อหุน้ในครัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี้ และไดล้งลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า 
การลงทุนในหุน้สามญัครัง้นี้ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจา้ยอมรบัได้ตามผลประเมนิ Suitability test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันี้ต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไม่มี
หน้าทีต่อ้งรบัผดิขอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียงผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น ลงชื่อ X.......................................................................................................................... ผู้จองซือ้ 

(...........................................................................................................................) 
หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญั บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วนัทีจ่องซือ้       31 พฤษภาคม 2562                3 มถุินายน 2562                4 มถุินายน 2562                5 มถุินายน 2562                6 มถุินายน 2562     เลขทีใ่บจอง .................................................................... 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เพือ่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ( น้อยกวา่สทิธ ิ   ตามสทิธทิ ัง้จ านวน    เกนิกวา่สทิธ)ิ จ านวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงนิ........................................................................................................................บาท 

โดยช าระเป็น    เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment    เชค็บุคคล / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์ ฝากผ่านระบบ Bill Payment เลขทีเ่ชค็................................ วนัที.่...................................  ธนาคาร............................................. สาขา......................................  

โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่.................................. บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที…่……………………………………………………………………………………………….. 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้  
 ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ และส่งมอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ครบเตม็ตามจ านวนหุน้ทีจ่องซื้อ หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนในส่วนทีจ่องซือ้เกนิสทิธ ิขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัด าเนินการคนืเงนิ
ค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มดีอกเบีย้ และไม่มคี่าเสยีหายใดๆ ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ โดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ดงันี้ 

ธนาคาร..................................................................................................................................... สาขา....................................................................................... เลขทีบ่ญัช.ี...................................................................................................................... 

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

หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ทีท่่านเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ หรอื SET Contact Center บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร 0-2009-9999 

โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึง 
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BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL. 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 257 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   345 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



ใบน ำฝำกช ำระเงนิค่ำสินค้ำหรือบริกำร (Bill Payment)

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18, 19 และ 20 

ช่ือผูจ้องซ้ือ............................................................................................................................
โทร. 02-2178888  Fax. 02-2178625 Subscriber name
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี 0107547000591

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ / Ref. 1
Registration No. / Ref. 1

A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription เลขท่ีบตัรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนงัสือเดินทาง / Ref. 2
ID Card / Company Corporate Registration No. / Passport No. / Ref. 2

                ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Com. Code 3116 / Service Code 3116

เลขท่ีเช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัท่ี / Date

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
กรุณาน าเอกสารฉบบัน้ีไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อยา่งใด

ช่ือผูน้ าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ) / Tel.................................................................................

หมำยเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขท่ีบตัรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคล / หนงัสือเดินทาง (ID Card / Company Registration No./ Passport No.)

ใบน ำฝำกช ำระเงนิค่ำสินค้ำหรือบริกำร (Bill Payment)

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18, 19 และ 20 

ช่ือผูจ้องซ้ือ............................................................................................................................
โทร. 02-2178888  Fax. 02-2178625 Subscriber name
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี 0107547000591

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ / Ref. 1
Registration No. / Ref. 1

A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription เลขท่ีบตัรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนงัสือเดินทาง / Ref. 2
ID Card / Company Corporate Registration No. / Passport No. / Ref. 2

                ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Com. Code 3116 / Service Code 3116

เลขท่ีเช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัท่ี / Date

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
กรุณาน าเอกสารฉบบัน้ีไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อยา่งใด

ช่ือผูน้ าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ) / Tel.................................................................................

หมำยเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขท่ีบตัรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคล / หนงัสือเดินทาง (ID Card / Company Registration No. / Passport No.)

จ านวนเงิน / AMOUNT

ผู้รับเงนิ...................................................

เงินสด / CASH

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

ชุดแจง้การช าระเงิน

ส าหรับลูกคา้

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330

เช็ค / CHEQUE

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร

เพ่ือเขา้บญัชี  บริษัทหลกัทรัพย์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือจองซ้ือหลกัทรัพย์

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330

Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร

%

ผู้รับเงนิ...................................................

SERVICE CODE : 3116

จ านวนเงิน / AMOUNTธนาคาร BANK / สาขา BRANCH
เช็ค / CHEQUE

Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

ส ำหรับธนำคำร /Bank's copy
วนัท่ี (Date) …………………………………….……..

เงินสด / CASH

เพ่ือเขา้บญัชี  บริษัทหลกัทรัพย์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือจองซ้ือหลกัทรัพย์

                                                                                                                                                                                                                          ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดบัที่ 4 / Enclosure No. 4

ส ำหรับลูกค้ำ / Client's copy
วนัท่ี (Date) …………………………………….……..

SERVICE CODE : 3116

ชุดแจง้การช าระเงิน

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

ส าหรับลูกคา้













หนังสือมอบอาํนาจ 
สําหรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท เพิม่สินสตลีเวคิส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
ทาํท่ี...............................................................  
วนัท่ี...............................................................  

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั) ............................................................................................................... (“ผู้มอบอาํนาจ”) 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นเลขท่ี.......................................................................................................................................................... 
 เลขประจาํตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ................................................................................................................. 
 เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี ....................................... ตรอก/ซอย.......................................................... ถนน ................................................ 
แขวง/ตาํบล ...................................................................................... เขต/อาํเภอ....................................................................... 
จงัหวดั ................................................... ประเทศ ....................................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น 
(Record date) ท่ี 10 พฤษภาคม 2562 จาํนวน ........................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  
จาํนวน............................................. หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออก 
โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัฯ  
ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจให้(นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... ................................. 
เลขประจาํตวัประชาชน / เลขท่ีหนังสือเดินทาง .................................................................................. ................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี ....................................... ตรอก/ซอย....................................................... ถนน ............................................... 
แขวง/ตาํบล ...................................................................................... เขต/อาํเภอ................. .................................................. 
จงัหวดั ................................................... ประเทศ  ................................................ รหัสไปรษณีย.์........................................ 
เป็นผูรั้บมอบอาํนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน
..............................................หุน้ แทนหรือในนามของขา้พเจา้ ตลอดจนการลงนาม ทาํการแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมขอ้ความใดๆ 
ในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน และชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงการกระทาํอ่ืนใดอนัจาํเป็น เพื่อให้
การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนงัสือมอบอาํนาจฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ามวตัถุประสงค์ ดงักล่าว
ขา้งตน้ การกระทาํใดๆ ท่ีผูรั้บมอบอาํนาจไดก้ระทําลงภายใตห้นังสือมอบอาํนาจฉบบัน้ีจะมีผลผูกพนัขา้พเจา้ เสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํการดงักล่าวดว้ยตนเอง 
  
                                                                                     ลงช่ือ........................................................... ผูถื้อหุน้  
                                                                                            (...........................................................)  
                                                                                     ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บมอบอาํนาจ 
                                                                                             (..........................................................)  
หมายเหตุ: โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและ/หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูม้อบอาํนาจและสาํเนาบตัรประจาํตวั 
ประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

ปิดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 





แผนทีส่ถานทีรั่บจองซ้ือและรับช าระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนบริษัท เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

สถานทีรั่บจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนบริษัท เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีติดต่อ : 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
ช่ือผูติ้ดต่อ : คุณระพีพร ดอนเหลือม   
  คุณภทัรานิษฐ ์ครองอมัพรสุข  
โทรศพัท ์ 02-2176923, 02-2178608 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 (PERM-W1) 

ลงวันท่ี 18 มิถุนำยน 2562 

 

 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย 8 

 



 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด (มหำชน)  ครัง้ที่  1 

 
ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ นสำมัญ ของบ ริษัท  เพิ่ มสินสตีล เวิค ส์  จ ำกัด  (มหำชน) ค รัง้ที่  1  

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PERM-W1”) ที่เสนอขำยควบคู่กบัหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำร
ถือหุ้น  ออกโดยบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตำมมติที่
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2562  โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักลำ่ว มีมติอนมุตัิกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 500,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 1,000,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท และมีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 250,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมสดัส่วนจ ำนวนหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) 
รวมทัง้มีมติอนุมตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัทครัง้ที่ 1 (“PERM-W1”) จ ำนวน 250,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท   

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับสทิธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน)  ครัง้ที่ 
1 (“ข้อก ำหนดสิทธิ”)  โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสทิธิทกุ
ประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดตำ่ง ๆ ในข้อก ำหนดสทิธิเป็นอยำ่งดีแล้ว 
รวมทัง้ได้ให้ควำมเห็นชอบกบักำรแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิและข้อก ำหนดตำ่ง ๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิด้วย   

ทัง้นี ้ผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำข้อก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อก ำหนดสิทธิและสญัญำตำ่ง ๆ ดงักลำ่วได้ในวนัและเวลำท ำ
กำรของบคุคลดงักลำ่ว (แล้วแตก่รณี) 
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ส่วนที่ 1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียดเกี่ยวกบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด 

(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรือ PERM-W1)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีกำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ น
สำมญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Issue) และจองเกิน
จำกสิทธิ (Excess Rights) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมญัที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 
หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (1:1) 

หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวให้ปัดเศษดังกล่ำวทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดง
สทิธิคงเหลอืภำยหลงักำรจดัสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดง
สทิธิในสว่นท่ีเหลอืดงักลำ่วตอ่ไป   

ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมัญ
เพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 (Record 
Date) 

จ ำนวนที่ออก : ไมเ่กิน 250,000,000 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ได้ 1 หุ้ น 
(มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ (par value) หุ้นละ 1.00 บำท) เว้นแต่กรณีมีกำรปรับ
อตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 1.80 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 18 มิถนุำยน 2562 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: วนัท่ี 17 มิถนุำยน 2565  

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก (18 มิถนุำยน 2562 ถึง  
17 มิถนุำยน 2565) ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะไม่
ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 



ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สำมญัของ บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

- 3 - 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิแปลง
สภำพ 

: จ ำนวนหุ้ นสำมัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ PERM-W1 
จ ำนวน 250,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้
แล้วของบริษัท  (จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วของบริษัทค ำนวณจำกหุ้นที่
ช ำระแล้วก่อนกำรเพิ่มทุน รวมกับหุ้นเพิ่มทนุที่เสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม
ตำมสดัสว่นกำรถือที่ขออนมุตัิจดัสรรในครัง้นี)้ ดงันี ้

  วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุ้นรองรับ: 

จ ำนวนหุ้นรองรับส ำหรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

=  250,000,000 /  750,000,000 * 100          =   ร้อยละ  33.33 

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้
สทิธิ 

: วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน  2562 และวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย คือ วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปี
นบัจำกวันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยขึน้มำ
เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเดิม  ซึ่งจะ
ตรงกบัวนัท่ี 17 มิถนุำยน 2565 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้
หุ้นรองรับของบริษัทได้ในทกุวนัท ำกำรสดุท้ำย ในทกุๆ ไตรมำสของแต่ละปี
ปฏิทิน (กล่ำวคือ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน 
ธันวำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") 
ในกรณีที่วนัใช้สทิธิดงักลำ่วไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัใช้สิทธิดงักลำ่ว
เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิใน
แต่ละครัง้ รวมถึงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยให้แสดง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำย ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5 

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
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จ ำนงในกำรใช้สทิธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท 

เหตใุนกำรต้องปรับรำคำกำร
ใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 เมื่อมีเหตกุำรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ท่ีมีลกัษณะ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นท่ีออกใหม่ และหุ้ นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) 

วตัถปุระสงค์ของกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับ
จำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: บริษัทจะน ำเงินทนุที่ได้รับหำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยใช้สทิธิซือ้หุ้น
สำมญัของบริษัท ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงช ำระคืนหนีเ้งินกู้ ยืม และเพ่ือใช้รองรับกำร
ลงทนุในโครงกำรเหลก็เคลอืบส ี(PPGL: Prepainted Galvalume) 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจำกกำรเพิม่ทนุ 

: ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจำกกำรท่ีบริษัทน ำเงินทนุ
ที่ได้ รับไปขยำยธุรกิจและลงทุนในโครงกำรใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่กลุม่บริษัท 
ซึง่จะสร้ำงผลตอบแทนที่ดีและสง่ผลดีกบักำรเติบโตของบริษัทในระยะยำว
และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเงิน
ปันผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ก ำหนดให้จ่ำยเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี โดย
พิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั  
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ส่วนที่ 2 

ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธินี ้ให้มีควำมหมำย
ดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อก ำหนดสทิธิ" : หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

"ใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เพิ่มสนิสตีล
เวิคส์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (PERM-W1) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ
สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมี
รำยละเอียดตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่ อให้แทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

"บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ" 

: หมำยถึง บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง
กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้ นท่ีออกใหม่และหุ้ นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมข้อ 3.3 

"สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั 
แสดงสทิธิ" หรือ "สมดุทะเบียน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึก
รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียน 

"สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุ้นรองรับ  สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  สิทธิในกำร
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ได้รับคำ่เสยีหำยในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

"หุ้นรองรับ" : หมำยถึง หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์  จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำนวน 250,000,000 หุ้ น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมใน
กรณีมีกำรปรับสทิธิภำยใต้ข้อก ำหนดสทิธิ 

“หุ้น” : หมำยถึง หุ้นสำมญัของบริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิใน
กำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.3  

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 18 มิถนุำยน 2562  

"วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ" : ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สทิธิ" หรือ “นำยทะเบียน” 

: หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400   
โทรศพัท์ 0-2009-9000 โทรสำร  0-2009-9991 
และ/หรือ นิติบคุคลใด ๆ ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยใหมท่ี่รับโอนสทิธิและหน้ำที่ของนำยทะเบยีน
เก่ียวกบักำรเป็นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลำดหลกัทรัพย์” : หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์" : หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ระบบ SET PORTAL” : หมำยถึง ระบบเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ 

2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  
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3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ    
ทุกรำย ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องระบช่ืุอ “ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

3.2  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะต้องจดัท ำ
และเก็บรักษำสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้
หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

3.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย SP) เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิซึ่งสำมำรถใช้ยนักบัผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ตำมข้อ 4.1.1 เกิดขึน้แล้วในวนัก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้นซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน  
สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับ
แจ้งเป็นหนงัสอืจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนตำมที่
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ได้แจ้งตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยจ ำนวนดงักลำ่วจะต้องไมเ่กิน
กว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ที่ระบอุยู่ในสมุดทะเบียน  
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

3.4 เมื่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่
ที่จะต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์
และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยดงักลำ่วเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เมื่อได้มีกำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่ำวแล้ว นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยหกั
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก  ส่วน
จ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกให้แก่
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตใุดก็ตำม)  
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ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

4.   กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผู้ โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้ำของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ำยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำร
โอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แล้วแตก่รณี) ได้สง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่
ผู้ รับโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับริษัท  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิพร้อมทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนใน
ด้ำนหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับคุคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
ใช้ยนักบับคุคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท ำตำม
แบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่
ยืนยนัถึงควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่นำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และให้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิออกใบรับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ พร้อมทัง้รับรองกำรโอนไว้ในใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องในกรณีที่ไม่
ต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสทิธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวข้องในกรณีที่ต้องออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิให้ใหม่ 

4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อ
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กฎหมำยหรือขดัต่อข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของตลำด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ 

วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยคือวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปีนบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเดิม ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 17 มิถนุำยน 2565 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรซือ้หุ้นรองรับของบริษัทได้ในวนัท ำกำร
สุดท้ำยของทุกๆ ไตรมำสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่ำวคือ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน  มีนำคม มิถุนำยน 
กนัยำยน ธนัวำคม) ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใช้สทิธิดงักลำ่วไม่
ตรงกบัวนัท ำกำร ให้เลือ่นวนัใช้สทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจะไมเ่รียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิ นอกเหนือจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิที่ระบไุว้ข้ำงต้น 

5.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วและให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัแตล่ะครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้ ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้
สิทธิตำมข้อ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ”) 
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 ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท  และ
บริษัทจะแจ้งขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สทิธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อนวันเร่ิม
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำย 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 ใน
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อ
กำรจองซือ้และใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่
ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดเพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร
ก่อนวนัเร่ิมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย พร้อมทัง้สง่จดหมำยลงทะเบียน
ถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้สุดท้ำย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ำยเป็นเวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนด
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) เพื่อ
ห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ในกรณีที่วนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใช่
วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนั
เร่ิมปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักลำ่ว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้ำย 

5.4 วิธีกำรใช้สทิธิและขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ  

5.4.1 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ที่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.permsin.com) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท 
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และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิตำมที่ระบใุนข้อ 5.3 ข้ำงต้น 

ที่อยูบ่ริษัท : 
บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 
4, 95-96 หมูท่ี่ 6 ต ำบลโคกขำม 
อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 
โทรศพัท์  0-3482-5090-100   
โทรสำร 0-3482-5078, 0-3482-5079, 0-3482-5081 
 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้ น (Script) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิได้ทนัที 

 
ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์  (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สทิธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด ดงันี ้

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบญัชี “บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก ” ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ เป็นนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัท 

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิอยู่
กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำร
ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท 
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ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) 
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ โดยต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน 
และครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบท่ีตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผู้ โอนด้ำนหลงั  ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ และหนงัสอืมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม่
ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่ได้ใช้สทิธิ (ถ้ำมี) และสง่ให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน และส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำ
มี) โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้น จะต้อง  

1)  โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำถนนสขุสวสัดิ์ ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุบริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั 
(มหำชน)” เลขที่บัญชี 043-1-09322-7 โดยให้แนบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำร
ออกให้ พร้อมระบช่ืุอ-นำมสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ที่สำมำรถติดตอ่ไว้ด้วย หรือ  

2)  ช ำระเป็น เช็คบุคคล แคช เชีย ร์เช็ค  ด ร๊ำฟ ท์  ที่ สำมำรถ เรียก เก็บ ได้ ใน เขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในแตล่ะ
ครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ต้องลงวนัท่ีก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน)” โดยให้ระบช่ืุอ-นำมสกลุ และเบอร์โทรศพัท์
ที่สำมำรถติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงัด้วย หรือ  

3)  ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
(ถ้ำมี) จะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้งให้ทรำบตอ่ไป 

ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินดงักลำ่วได้แล้วเทำ่นัน้ หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ  ที่มิได้
เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  
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บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะจดัส่ง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ แตท่ัง้นี ้ไม่
ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้ต่อไป 
เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สิทธิในครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลง
โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิซึง่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะ
ไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  

ง) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  (ถ้ำมี) 
ตำมบทบญัญัติแหง่ประมวลรัษฎำกรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บงัคบัในกำร
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย :  ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร 
หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสำรที่ออก
โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ ใช้สิทธิเป็นผู้ เยำว์ จะต้องแนบหนงัสือยินยอม
ของ บิดำหรือมำรดำ หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) ส ำเนำบตัรประชำชนของ
บิดำหรือมำรดำหรือผู้ปกครอง  และส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีผู้ เยำว์อำศยัอยู่พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

2)   บคุคลธรรมดำต่ำงด้ำว :   ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อม
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3)   นิติบคุคลสญัชำติไทย : ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

4)   นิติบุคคลต่ำงด้ำว  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสอืรับรองนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม  1) 
หรือ 2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง และรับรองโดย Notary public 
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ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้
นัน้ๆ 

5)   คัสโตเดียน  (Custodian) : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กลำ่วข้ำงต้น บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี)  ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ 
โดยอตัรำกำรใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสำมญั 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีกำรปรับ
อตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินัน้ 
โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณด้วย
อตัรำกำรใช้สทิธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิแล้วท ำให้มีเศษเหลอือยู่
จำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะไม่น ำ
เศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลอืจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อม
เฉพำะคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน  14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ /หรือ
อตัรำกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะได้รับจำก
กำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

5.4.4 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมญั โดยจ ำนวน
หนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ อยำ่งไรก็ตำม 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกวำ่ 100 หุ้นสำมญั จะต้องใช้สิทธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
สำมำรถใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัโดยไมม่ีกำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัขัน้ต ่ำ 

5.4.5 หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิตำมข้อ 5.4.1 จ) ไมค่รบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับช ำระไม่ครบ
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ตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั  หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำ
ข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ไม่
ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวล
รัษฎำกร ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมท่ ำ
กำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้นัน้ 
ๆ และบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจดัสง่เงินที่ได้รับโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส ำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน  14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสำมญัใหม่ได้ ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระเงินในกำรใช้สทิธิไมค่รบถ้วน บริษัท และ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดงัต่อไปนี  ้ตำมที่
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร 

ก) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้  หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ไมไ่ด้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธิ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
(ถ้ำมี) จะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่กีำรใช้สทิธิ 
หรือ 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำม
รำคำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

ทัง้นี ้ ในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมข้อ ข) ข้ำงต้น และกำรกระท ำใด ๆ ของ
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ให้ถือวำ่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะส่ง
เงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพำะและใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิโดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว โดยจะสง่คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้ 
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ในกรณีตำมข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือวำ่มีกำรใช้
สทิธิเพียงบำงสว่น และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี)  จะสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมเงินสว่นที่
เหลอื (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบีย้โดยช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสิทธิ  อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มี
กำรใช้สทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย 

5.4.7  ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นที่
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณ
จำกเงินสว่นที่ไมไ่ด้ใช้สิทธินบัแตว่นัท่ีพ้นก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้รับคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรส่งเช็ค 
ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือ
ใบส ำคญัสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ กล่ำวคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั พร้อมทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4.1 จ) และ
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถ
เพิกถอนกำรใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

5.4.9  เม่ือพ้นก ำหนดวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว  แต่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขของกำรใช้สทิธิที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้
อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  และผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิใด ๆ ไมไ่ด้อีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ เป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่ประสงค์
จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะสง่ใบส ำคญัแสดง
สทิธิใบใหมโ่ดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว หำก
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใช้สทิธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 
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5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน  14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช ำระค่ำ
หุ้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะมีสทิธิและสถำนะเท่ำเทียมกบั
หุ้ นสำมัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตัง้แต่วันที่มีกำรจดแจ้งช่ือของ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว
เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย์แล้ว 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้ นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ  บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 7 อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สทิธิได้  ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้น
สำมญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลต่ำงด้ำวหรือนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไม่
สำมำรถใช้สทิธิได้ เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท์  : 0-2009-9000 
โทรสำร  : 0-2009-9991 
Website  : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สัญชำติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด ในกรณี
ข้อมลูไมต่รงกนั บริษัทจะถือวำ่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร
ลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่ว  
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5.4.14  วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยช่ือผู้ ที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและบริษัทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด 
ดงันี ้

1) กรณีที่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่มีบญัชีขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์
หรือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  

ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ี
ได้รับกำรจดัสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับกำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรในครัง้นีใ้นตลำด
หลกัทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจได้รับภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญั
แสดงสทิธิของบริษัทเร่ิมซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

2) กรณีที่ผู้ ที่ ได้ รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรัพย์ 

 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทนัน้ฝำกหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝำกไว้ และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนมุตัิให้ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในตลำดหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้
ที่ได้รับกำรจดัสรรประสงค์ท่ีจะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรตำม 1) แทน 

3) กรณีที่ผู้ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 

 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฝำกไว้ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชี
ของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำร
จดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำร
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จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วจะต้องถอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขท่ี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัท
หลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรจะสำมำรถ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้ท ำกำร
ซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้ นท่ีได้รับกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ด ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 
ดงักลำ่วแล้ว 

5.4.15 กำรสง่มอบหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั สำมำรถเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั โดย
ให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะสง่มอบใบหุ้น
ตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือ
ที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั จะ
ไมส่ำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกวำ่จะได้รับใบหุ้น 
ซึง่อำจจะได้รับภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั 
แตป่ระสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะ
ฝำกหุ้ นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะด ำเนินกำรน ำ
หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิฝำกไว้กบั “บริษัทศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ ฝำก“และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้ นสำมัญท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชี
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัฝำกไว้และออกหลกัฐำน
กำรฝำกให้แก่ผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิ
ในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญั จะสำมำรถ
ขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลำดหลกัทรัพย์อนญุำต
ให้หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั เลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ 
2) ช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์
ดงักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นตำมข้อ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะ
ฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 กรณีนี ้บริษัทจะ
ด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญั ตำมจ ำนวนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจำกกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น
ต้องกำรขำยหุ้น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี
เลขที่ 600 ดงักลำ่ว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียม
ในกำรด ำเนินตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ 
ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้
ขำยได้ในตลำดหลกัแหง่ประเทศไทย และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นได้
ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแล้ว 

6.   เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม  บริษัทจะด ำเนินกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นที่ออกแล้วของ
บริษัทหรือกำรแบง่แยกหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะ
มีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีกำรจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทกบักรม
พฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 
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(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Par 0  คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เม่ือบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้
สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม ่(วนัแรก
ที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 
และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 
(แล้วแตก่รณี)  

ในกำรนี ้

"รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่
จะต้องซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ต้องซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ่ำ
กวำ่ร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้ นสำมัญของบริษัท"  ได้ก ำหนดไว้ เท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัท
ทัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 
15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 



ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สำมญัของ บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

- 22 - 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุ้นสำมญัของบริษัทเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ
แทน 

“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่
ออกใหม่กรณีกำรเสนอหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขำย
หุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้ รับทัง้สิน้  หลังหักค่ำ ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญั (“หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสำมญั โดยที่ “รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสทิธิ” ดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 
ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” 
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กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะ
ไมไ่ด้รับสทิธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

“รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจำกกำร
ขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญ หกัด้วย
คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่
จะต้องซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ต้องซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำ
กวำ่ร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสทิธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ 
ที่ให้สทิธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

(1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 [MP x (A + B)] 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

 [(A x MP) + BX] 

 โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในกำรซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั 
กรณีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั
ตำมท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป  และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีจะได้ รับทัง้สิน้  หลังหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สทิธิ
ในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะ
ได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้ นสำมัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มี
สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 
 (A + B) 

(3) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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A คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท (ที่
ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำกหกัขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยและภำษี
เงินได้จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มี
สทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลข้ำงต้นพิจำรณำจำกนโยบำยปันผลของบริษัท ซึ่งก ำหนดไว้ที่ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 
50 ของก ำไรสุทธิภำยหลังจำกกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยโดย
พิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั และมีสว่นเพิ่มบนอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วเกินกวำ่ร้อยละ 10  

อตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในแตล่ะรอบระยะบญัชี หำรด้วยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำก
หกัขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินได้ ของผลกำรด ำเนินงำนของ
รอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลใน
แตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วด้วย  

"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้ นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 

 MP 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 
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 D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
 R คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม

ของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสมและส ำรองตำม
กฎหมำย หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์อื่นอนัท ำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เสียสทิธิและประโยชน์อนัพงึได้  
ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ที่ไมไ่ด้ก ำหนดอยูใ่นข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดงักลำ่วข้ำงต้น ให้เป็นดลุยพินิจของบริษัทวำ่จะมีกำร
พิจำรณำเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ (และ/หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ 
และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวทันทีท่ีมีเหตุให้ต้องด ำเนินกำร
เปลีย่นแปลงสทิธิดงักลำ่ว หรือก่อนวนัท่ีรำคำใข้สทิธิใหม่และอตัรำกำรใช้สทิธิ มีผลบงัคบัใช้ 

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณ์ก่อนหลงั ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6  โดยในแตล่ะ
ล ำดบัครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 
5 ต ำแหนง่ 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น 
ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำก อตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณ
กบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้
ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิมีเศษของบำทให้ตดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ที่ค ำนวณตำมสตูรมี
รำคำต ่ำกวำ่มลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะปรับรำคำกำรใช้
สทิธิใหมเ่พียงเทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัเท่ำนัน้ ส ำหรับอตัรำกำรใช้สทิธิใหม่ให้ใช้อตัรำกำรใช้สทิธิที่
ค ำนวณได้ตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้
สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หำกบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้น
รองรับกำรปรับสิทธินัน้อย่ำงเพียงพอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัทได้รับอนญุำต
ให้เสนอขำยหุ้นรองรับ 

6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ กำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียด
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เก่ียวกบักำรปรับอตัรำและรำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใช้สิทธิ
แปลงสภำพมีผลบงัคบัผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด และแจ้งต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้  และจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับกำรร้องขอเป็นหนงัสอืจำกผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิและจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท 
และ/หรือ ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว  

7.   ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีมำแจ้งควำม
จ ำนงที่จะใช้สทิธิในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิแต่ละครัง้ และบริษัทไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อยำ่งครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่ก ำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้เนื่องจำกข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
12 ข้ำงลำ่งนี ้ในกรณีนีบ้ริษัทไมม่ีหน้ำที่ต้องชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 7.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิมำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิได้ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณนบัแตว่นัท่ีพ้นก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ได้รับคืนเงินคำ่เสยีหำย 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุใน
หนงัสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินค่ำเสยีหำย
คืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมข้อ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ  รำคำปิดของหุ้ นสำมัญของบริษัทในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่ งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 
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 EP  คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิท่ีมีกำรปรับรำคำตำม
เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ (หำกมี) 

 

7.4 หำกบริษัทได้ท ำกำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อ 7 นีแ้ล้ว ให้ถือเป็นสิน้สดุ 

8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสำมญัออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสทิธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมญัของ
บริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร ซึง่รวมทัง้สทิธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่  
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นับแต่วนัที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท หำกบริษัทได้
ประกำศวนัก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชย์รับจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และก่อนวนัท่ีนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะไมม่ีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้ 

9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแต่กำรโอนหุ้นนัน้จะเป็นเหตใุห้ผู้ที่ไมม่ีสญัชำติไทยถือหุ้นในบริษัท
เกินกวำ่ร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนัน้  จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัในส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ และสถำนภำพดงักลำ่วนีจ้ะสิน้สดุลง
ในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วแล้ว 

 ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไมไ่ด้น ำหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุที่เกิดขึน้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ได้ท ำกำรใช้สทิธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหำก
รำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ (แล้วแตก่รณี) ท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจได้รับหุ้นสำมญัสว่นเพิ่มช้ำกวำ่หุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบั
จำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 

11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 
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 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนั
นบัแตว่นัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทไมม่ีข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ซึง่บริษัทจะปิดสมดุ
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  (PERM-W1) 21 วนั ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำร
ขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำร
ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (PERM-
W1) ที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น
ระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
และมีข้อจ ำกดัอนัสืบเนื่องมำจำกข้อบงัคบัของบริษัทว่ำด้วยเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนตำ่งด้ำว ซึ่งได้ด ำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจะท ำให้
สดัสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด
ตำมที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท หรือตำมสดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแก้ไขข้อบงัคบัในอนำคต 

(ข) หำกข้อจ ำกดัตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำวที่ได้ด ำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 และตำมหลกักำร “มำก่อนได้ก่อน” 
(First-Come First-Served) ไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรสง่เงินที่เหลอืในสว่นที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดงักลำ่ว ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำร
และเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) โดยบริษัท
จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

(ค) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำก
บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้โดยมีสำเหตมุำจำกข้อจ ำกดัเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวตำมข้อ 
(ก) ข้ำงต้น  

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชัดแจ้ง หรือ
เร่ืองที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค ำสัง่ที่มีผลบังคบัทั่วไปหรือ
ประกำศ หรือข้อบงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง หรือกรณีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 6 หรือเร่ืองที่ไม่ท ำให้
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สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเร่ืองกำรแก้ไข ข้อผิดพลำดท่ีเห็นได้โดยชัดแจ้ง ให้
บริษัทกระท ำได้โดยไมต้่องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิก่อน  

13.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 13.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและที่
ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 14.6  

13.3 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรือประกำศอื่นใดที่ใช้บงัคบักับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัท และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง เว้น
แตจ่ะได้รับกำรผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองกำรขยำยอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใช้สทิธิ และรำคำกำรใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 6  

13.5 บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ทรำบ
ถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่ง
ข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจ้งต่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด
สทิธิตำมที่กลำ่วในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ทนัทีหรือก่อน 9 โมงเช้ำ
ของวนัที่สทิธิมีผลบงัคบัใช้ และจะจดัสง่ข้อก ำหนดสทิธิที่มีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมท่ีบริษัทก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีกำรเก็บ
รักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนด
สทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 กำรเรียกและ/หรือกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

14.1 บริษัทมีสทิธิเรียกกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ไมว่ำ่ในเวลำใดๆ ตำมท่ีเห็นสมควร แตบ่ริษัทต้องจดัให้
มีกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วนันบั
แตว่นัเกิดเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคัญ หรือ
กระทบตอ่ควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสทิธิ หรือ 
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(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิตำมข้อ 13  ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองอตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไมน้่อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงั
มิได้มีกำรใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทได้ 

ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัท รวมถึงท่ีปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยใน  
ที่ประชมุผู้ ถือในส ำคญัแสดงสทิธิได้ 

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิเข้ำร่วมประชมุจะต้องมีรำยช่ือเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนดงักลำ่ว  

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิร้องขอ ให้บริษัทสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ระบสุถำนท่ีที่จะใช้ประชมุโดยต้องอยูใ่น
ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำที่จะประชมุ 
ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม รวมทัง้เร่ืองที่จะพิจำรณำในท่ีประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิทกุรำย ภำยใน 7 วนัหลงัจำกปิดสมุดทะเบียน และแจ้งให้นำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ 
รวมทัง้แจ้งข้อมลูผำ่นระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

14.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และ /หรือออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครำวใด ๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลำ่วจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึ่ง
ท ำตำมแบบท่ีบริษัท และ/หรือนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเร่ิมกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องค์ประชมุ 
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ที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนผู้มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และเป็น
จ ำนวนไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้ำร่วมประชมุจึงจะครบเป็น
องค์ประชมุ 

ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง แตจ่ ำนวน
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำเข้ำร่วมประชุมไมค่รบองค์ประชมุ ให้ถือวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่
กำรประชุมดงักลำ่วจดัขึน้โดยบริษัท  บริษัทจะจดัให้มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัแต่
ไมเ่กิน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีก ำหนดเป็นวนัประชมุครำวก่อนโดยปฏิบตัิตำมข้อ 14.2  ซึง่ในกำรประชมุครัง้หลงันี ้
ไม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีกำร
เรียกประชมุใหม่ 

14.5 ประธำนท่ีประชมุ 

ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  หรือกรรมกำรรำยใดรำย
หนึง่ของบริษัท หรือบคุคลที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิคดัเลอืก (เรียงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหน้ำไมเ่ข้ำ
ร่วมประชมุ) ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และให้มติ
นัน้มีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะได้เข้ำร่วมประชมุหรือไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมี 1 เสยีง ในกรณีที่คะแนนเสยีงเห็นด้วยและคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยมี
จ ำนวนเทำ่กนั  ให้ประธำนท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งมตทิี่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ภำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่
วนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้แจ้งตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รำยงำนกำรประชมุ 

บริษัทจะจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นัน้ ๆ เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กบับริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะ
จดัสง่รำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัท
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ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ
คำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทก ำหนด 

14.8 คำ่ใช้จ่ำยในกำรประชมุ 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

15.   ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
โดยข้อก ำหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  

 

ในกรณีที่มีข้อควำมใดในสว่นท่ี 2 ของข้อก ำหนดสทิธิขดัหรือแย้งกบัข้อควำมในสว่นท่ี 1 ของข้อก ำหนดสทิธินี ้
ให้ข้อควำมในส่วนที่ 1 มีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกับกฎหมำยหรือ
ประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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