ที่ 66/2560
วันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่ อง แจ้ งการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 ครัง้ สุดท้ าย
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตามที่ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 3 (MAX-W3) จานวน 2,503,588,552 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน โดยมีการกาหนดการใช้ สิทธิ ได้ เพียง 1 ครัง้ และถือเป็ นครัง้ สุดท้ าย คือ เมื่อครบ 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2560
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 ครัง้ สุดท้ าย ในวันที่ 19
ตุลาคม 2560 ดังนี ้
1. วั น ที่ บ ริ ษั ท ขอให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทยหยุ ด พั กการซื อ้ ขายใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ MAX-W3 (ขึ น้
เครื่องหมาย SP)
วันที่ 25 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2560
2. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W3
วันที่ 28 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2560
3. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย MAX-W3
วันที่ 4-18 ตุลาคม 2560 ในวันทาการ ตังแต่
้ เวลา 09.00 น.–15.30 น.
4. วันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย MAX-W3
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
5. วันสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W3
เมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ใบสาคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 จะหมดอายุและสิ ้นสุดการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
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6. อัตราและราคาการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้ สทิ ธิ 0.05 บาทต่อหุ้น
7. วิธีการชาระเงิน
ชาระโดยการโอนเงิน เช็ค ดร๊ าฟท์ แคชเชียร์ เช็ค (หรื อเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2
วันทาการ นับจากวันที่แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์
เมทัล คอร์ ปอเรชั่น” โดยเช็คดังกล่าวจะต้ องลงวันที่ไม่ เกินวันที่ 16 ตุลาคม 2560 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อนามสกุลที่อยู่และ
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว หรื อโอนเงินสดเข้ าบัญชี ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้
หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น ” เลขที่บญ
ั ชี 210-302-0604 ประเภทบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า พร้ อมนาส่งสาเนาใบนาฝากเงิน (Payin Slip) และเขียนชื่อนามสกุลที่
อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
8. เอกสารที่ใช้ ย่ นื แสดงความจานงการใช้ สิทธิ
1. ใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนแล้ วทุกรายการพร้ อมลงนาม
โด ย ผู้ ถื อ ใ บส า คั ญ แสด งสิ ท ธิ ขอ รั บได้ ที่ บ ริ ษั ท หรื อ Download ใ บแ จ้ ง ค วาม จ านงก ารใช้ สิ ท ธิ ได้ ที่
www.maxmetalcorp.co.th
2. ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ ง
ความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
3. หลักฐานประกอบการจองซื ้อตามประเภทของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั นี ้
(1) บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2) บุคคลต่างด้ าว :
สาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) นิติบคุ คลในประเทศ : สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทซึ่งออกให้ โดยกระทรวงพาณิชย์หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อตาม (1) หรื อ (2) แล้ วแต่กรณีพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) นิติบคุ คลต่างประเทศ : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัทรับรองโดย Notary Public หรื อหน่วยราชการที่มี
อานาจไม่เกิน 6 เดือนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อตาม (1) หรื อ (2) แล้ วแต่กรณีพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
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9. สถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2357-1377-9
โทรสาร
0-2357-1380
10. เงื่อนไขอื่นๆ
1. หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ ง
ความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความจานง
การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับหรื อกฎหมาย
ต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามขันตอนและเงื
้
่อนไขการใช้ สิทธิภายในกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ครัง้ นันๆ
้ มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และบริ ษัทจะ
จัดส่งเงิ นที่ได้ รับและใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ คืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วา่ ในกรณีใด อย่างไรก็ดีใบสาคัญแสดง
สิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ นยังมีผลใช้ สิทธิ ต่อไปจนถึงวันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ าย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน บริ ษัทมีสิทธิจะดาเนินการประการหนึง่ ประการ
ใดต่อไปนี ้ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร
(ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
(ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สิทธิซึ่งบริ ษัทได้ รับ
ชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
(ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในวันกาหนดใช้
สิทธิ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนในการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายบริ ษัทมี
สิทธิที่จะเลือก ดาเนินการตามข้ อ (ข) กล่าวคือบริ ษัทจะถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวน
ที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษัทได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้
ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้ างต้ น บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ บริ ษัทถือว่าไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาการ นับจาก
วันกาหนดการใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ส่วนในกรณี (ข) ข้ างต้ น บริ ษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ส่ว นที่ เ หลือในกรณี ที่ บริ ษั ท ถื อ ว่ามี การใช้ สิท ธิ เพี ย งบางส่ว นคืน ให้ กับผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ท างไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มี
การใช้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ สทิ ธิตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
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2. เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญกล่าวคือได้ ส่งมอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิ
ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัท
3. ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นนั ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอาจลอกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใด
วิธีการหนึง่ ดังต่อไปนี ้โดยจะต้ องระบุมาในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญด้ วย
(ก) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้ถื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์เลขที่สมาชิก (Broker) และ
เลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ถกู ต้ องในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ บริ ษัทจะส่ง
มอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 7 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้
(ข) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็ นใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ บริ ษัทโดยศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ ใช้ สิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทาง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามชื่ อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญภายใน 14 วันทาการ นับจากวัน
กาหนดการใช้ สิทธิ แต่ละครั ง้ ในกรณีนีผ้ ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับในตลาดหลักทรั พย์ได้
จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
(ค) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ ใน
บัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิฝากไว้ กบั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคั ญแสดง
สิทธิที่ได้ รับจัดสรรภายใน 7 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลือก
ให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ (ก) ชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใ นใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องตรงกับชื่อ
เจ้ าของบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชี ของ บริ ษัทหลักทรั พย์ ดังกล่าว
มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ (ข) แทน
4. เมื่อเลยวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ วยังไม่มีการใช้ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะหมดสภาพและไม่
สามารถนามาใช้ สทิ ธิได้ อีกต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิชยั อรุณศรี แสงไชย)
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