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

ท่ี PERM0401/2565 

วนัท่ี  1 เมษายน 2565 

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

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

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

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

3. วันก าหนดการใช้สิทธิ 
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565  

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

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

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

ตน้ไป 
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7. บุคคลและสถานท่ีติดต่อในการแสดงความจ านงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นสามัญ 
เลขานุการบริษทั 

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

8. วิธีการใช้สิทธิ 
8.1 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนไดท่ี้บริษทั 

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

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

ครบถว้นทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษทั ในช่วง
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

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

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

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

1)  โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา

ถนนสุขสวัสดิ์  ช่ือบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ากัด 

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

ให ้พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ  

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

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

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

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

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

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

9.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว :   ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

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

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

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

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

หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรุณาติดต่อสอบถามท่ีสถานท่ีติดต่อขา้งตน้
ในวนัท าการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. 16.00 น. 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายชูเกียรติ ยงวงศไ์พบูลย)์  
ประธานกรรมการ 

  บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) 


