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บริษัท  เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด (  มหำชน)  
4 , 95-96  หมู่ 6  ถนน พระราม 2  ต.โคกขาม  อ.เมอืง  จ.สมทุรสาคร  74000 
โทร:(034) 825090-100 โทรสาร:(034) 825081 E-Mail : contact@permsin.com  Web Site : www.permsin.com 
 

ที่ PERM03001/2564 

วนัท่ี  8 มีนาคม 2564 

 

เรื่อง การแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิครัง้ที่ 7 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท เพิ่มสิน
สตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (PERM-W1) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ตามที่บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ
ของบรษิัท ครัง้ที่ 1 (“PERM-W1”) จ านวนทัง้สิน้ 250,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่ใชสิ้ทธิจอง
ซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) โดยมี
ก าหนดการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัครัง้ที่ 7 คือ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และครัง้ต่อๆ ไปในทกุวนัท าการสดุทา้ยของทกุๆ ไตรมาสของ
แต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันท าการสุดทา้ยของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันออกใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้แรก และก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดทา้ยตรงกับวันท่ี 17 
มิถนุายน 2565 นัน้ 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PERM-W1 ส าหรบัการใชสิ้ทธิครัง้ที่ 7 ในวนัที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อัตรำและรำคำกำรใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PERM-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ เท่ากบั 1.80 บาทต่อหุน้ 
 

2. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงใช้สิทธิ 
วนัที่ 16 – 30 มีนาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการของบรษิัท) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  

 

3. สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
บรษิัท เพิ่มสินสตีลเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) 
4, 95-96 หมู่ที่ 6 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์ 0-3482-5090-100 
โทรสาร 0-3482-5078, 0-3482-5079, 0-3482-5081 

 

4. วิธีกำรใช้สิทธิ 
4.1 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัท 

หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัท (www.permsin.com) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใช้
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สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัท ตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิตามที่ระบุไว้
ขา้งตน้ 
 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บส าคญั
แสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 
 

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลักทรัพย ์(Scripless) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 
 

4.2 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลักทรัพย ์(Scripless)) ที่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยตอ้ง
ด าเนินการและส่งเอกสารแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
ดงันี ้
ก) แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และ

ครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัท ในช่วง
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึ่งผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนดา้นหลัง ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความ
จ านงการใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) และส่งใหแ้ก่บรษิัท  

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่ง
หลักฐานการช าระเงินใหแ้ก่บริษัท โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้ 
จะตอ้ง  
1)  โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ประเภทกระแสรำยวัน ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

สำขำถนนสุขสวัสดิ์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส ์

จ ำกัด (มหำชน)” เลขที่บัญชี 043-1-09322-7 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่

ธนาคารออกให ้พรอ้มระบชุื่อ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ  

2)  ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัที่แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ไม่นอ้ยกว่า 3 
วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนบริษัท เพิ่มสินสตีล

เวิคส ์จ ำกัด (มหำชน)” โดยใหร้ะบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได้
ไวด้า้นหลงัดว้ย หรือ  
หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดทา้ยคือวันที่ 24 มีนาคม 2564 และกรุณาน าส่งเช็คดงั
กล่าวถึงบริษัทภายในเวลา 10:00 น. ของ วนัที ่24 มีนาคม 2564 
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ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

4.3 จ านวนหุน้สามัญที่ออกให้เมื่อมีการใชสิ้ทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่งผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินัน้ โดย
บริษัทจะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัราการ
ใชสิ้ทธิ หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออัตราการใชสิ้ทธิแลว้ท าใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการ
ค านวณดงักล่าว บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะไม่น าเศษดงักล่าว
มาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นเช็คระบชุื่อขีดครอ่มเฉพาะคืนใหแ้ก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่
ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
 

4.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั โดยจ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้หุน้ต ่ากว่า 100 หุน้สามัญ จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้
เดียวทัง้จ านวน ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยนี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้
สามญัโดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุน้สามญัขัน้ต ่า 
ทั้งนี ้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญดังกล่าวจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินดังกล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ 

หากบรษิัทเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบรษิัท บรษิัทจะถือว่าผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัทจะจดัส่งใบส าคญัแสดง
สิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 
วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิในครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือว่าใบส าคญัแสดง
สิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

5. หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 
5.1 บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย :  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน

รฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกลุ ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดง
สิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือ
ชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูใ้ชสิ้ทธิเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือ
ผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) ส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง  และส าเนาทะเบียนบา้น
ที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

5.2 บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว :   ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 
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5.3 นิติบุคคลสัญชำติไทย : ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นั้น ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
หนังสือรบัรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 5.1) หรือ 5.2) 
พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.4 นิติบุคคลต่ำงด้ำว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี
อ  านาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง และรบัรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 

5.5 คัสโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และเอกสาร
หลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และรบัรอง
โดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 
ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามที่กล่าวขา้งตน้ บรษิัทขอ

สงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็
ตาม บริษัทสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้
ตามความเหมาะสม 
หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อขา้งตน้ในวนัท าการ 

ระหว่างเวลา 9.00 น. 16.00 น. 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  (นายชเูกียรติ ยงวงศไ์พบลูย)์  
ประธานกรรมการ 

  บรษิัท เพิ่มสินสตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) 


