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ที่ 66/2560 
 
  วนัท่ี 28 กนัยายน 2560 
 
เร่ือง แจ้งการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ MAX-W3 ครัง้สดุท้าย 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ตามที่ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทครัง้ที่ 3 (MAX-W3) จ านวน 2,503,588,552 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุน โดยมีการก าหนดการใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัง้ และถือเป็นครัง้สดุท้าย คือ เมื่อครบ 6 เดือน นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560  

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MAX-W3 ครัง้สดุท้าย ในวนัที่ 19 
ตลุาคม 2560 ดงันี ้
 
1. วันที่บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 (ขึน้

เคร่ืองหมาย SP) 
วนัท่ี 25 กนัยายน ถึง 19 ตลุาคม 2560 
 

2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 
วนัท่ี 28 กนัยายน ถึง 19 ตลุาคม 2560 
 

3. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย MAX-W3 
วนัท่ี 4-18 ตลุาคม 2560 ในวนัท าการ ตัง้แตเ่วลา 09.00 น.–15.30 น. 
 

4. วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย MAX-W3 
วนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 
 

5. วันสิน้สภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 
เมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวนัที่ 19 ตลุาคม 2560 ใบส าคญัแสดงสิทธิ MAX-W3 จะหมดอายแุละสิน้สดุการ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตัง้แตว่นัท่ี 20 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 
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6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สทิธิ 0.05 บาทตอ่หุ้น 
 

7. วิธีการช าระเงนิ 
 ช าระโดยการโอนเงิน เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 

วนัท าการ นบัจากวนัท่ีแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ 

เมทัล คอร์ปอเรชั่น”  โดยเช็คดงักลา่วจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่  16 ตุลาคม 2560 พร้อมทัง้เขียนช่ือนามสกุลที่อยู่และ

เบอร์โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่ว หรือโอนเงินสดเข้าบญัชี ช่ือบญัชี “บัญชีจองซือ้

หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น” เลขที่บญัชี 210-302-0604 ประเภทบญัชีกระแสรายวนัของธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารยาคลูท์ สนามเป้า พร้อมน าสง่ส าเนาใบน าฝากเงิน (Payin Slip) และเขียนช่ือนามสกลุที่

อยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

 
8. เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

1. ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการพร้อมลงนาม
โดยผู้ ถื อ ใบส า คัญแสดงสิท ธิ ขอ รับ ไ ด้ที่ บ ริ ษัท  ห รื อ  Download ใบแ จ้ งความจ าน งการ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ด้ที่  
www.maxmetalcorp.co.th 

2. ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นใบแจ้ง
ความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

3. หลกัฐานประกอบการจองซือ้ตามประเภทของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงันี ้
(1) บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
(2) บคุคลตา่งด้าว : ส าเนาหนงัสอืเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณีพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4) นิติบคุคลตา่งประเทศ :  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มี
อ านาจไมเ่กิน 6 เดือนพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณีพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชัน้ 2 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 0-2357-1377-9 
โทรสาร 0-2357-1380 
 

10. เงื่อนไขอื่นๆ  
1. หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบแจ้ง

ความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมาย
ต่างๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้สิทธิภายในก าหนดการใช้สทิธิ
ครัง้นัน้ๆ มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สิทธิ และบริษัทจะ
จัดส่งเงินที่ได้รับและใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณีใด อย่างไรก็ดีใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันก าหนดใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินในการใช้สิทธิไมค่รบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะด าเนินการประการหนึง่ประการ
ใดตอ่ไปนีต้ามที่บริษัทเห็นสมควร  

(ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ  
(ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับ

ช าระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ  
(ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในวนัก าหนดใช้

สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว  บริษัทจะถือว่าการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายบริษัทมี
สทิธิที่จะเลอืก ด าเนินการตามข้อ (ข) กลา่วคือบริษัทจะถือวา่จ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเทา่กบัจ านวน
ที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้  

 ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้างต้น บริษัทจะสง่เงินที่ได้รับไว้และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซึง่บริษัทถือวา่ไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัท าการ นบัจาก
วนัก าหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ ส่วนในกรณี (ข) ข้างต้น บริษัทจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มี
การใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  
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2. เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญักล่าวคือได้ส่งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญั และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิ
ได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

3. ในการออกและสง่มอบหุ้นสามญัที่ออกใหมน่ัน้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอาจลอกวิธีการรับมอบหุ้นสามญัวิธีการใด
วิธีการหนึง่ดงัตอ่ไปนีโ้ดยจะต้องระบมุาในใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัด้วย  

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่กรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องระบช่ืุอบริษัทหลกัทรัพย์เลขที่สมาชิก (Broker) และ
เลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิให้ถกูต้องในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั บริษัทจะสง่
มอบหุ้นสามญัผา่นบญัชีฝากหลกัทรัพย์ดงักลา่วภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้ สทิธิแตล่ะครัง้  

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญภายใน 14 วันท าการ นับจากวนั
ก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับในตลาดหลกัทรัพย์ได้
จนกวา่จะได้รับใบหุ้น  

(ค)  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยจะฝากหุ้นสามญัไว้ใน
บญัชี บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนีบ้ริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบั ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์และศนูย์รับฝากจะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญั และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับจดัสรรภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลอืก
ให้บริษัทด าเนินการตามข้อ (ก) ช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องตรงกบัช่ือ
เจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ บริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว 
มิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ (ข) แทน 

4. เมื่อเลยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้วยงัไม่มีการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะหมดสภาพและไม่
สามารถน ามาใช้สทิธิได้อีกตอ่ไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


