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PIMO 6203/007
วันที่ 29 มีนาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 4 ( ครัง้ สุดท้ าย) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“PIMO-W1”)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)(“บริ ษัท”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อสามัญ ของ
บริ ษัท รุ่ นที่ 1 (PIMO-W1) ที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จานวน 103,999,978 หน่วย โดย
กาหนดการใช้ สิทธิตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ โดยวันใช้ สิทธิ ได้ แก่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 วันที่ 15
มิถนุ ายน 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ ตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นัน้
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 4 (ครัง้ สุดท้ าย) คือ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. อัตรา และราคาการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้ สทิ ธิ 1.20 บาทต่อหุ้น
2. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ ซึ่งสามารถแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิได้ ในวันที่ 8 - 10
พฤษภาคม 2562 และวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ตังแต่
้ เวลา 09.00 - 15.30 น.
3. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1
ระหว่าง วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
4. ระยะเวลาหยุดพักการซือ้ ขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1 (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริ ษัท
ขอให้ SET สัง่ หยุดพักการซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1 ตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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5. การสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1 จะพ้ นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้ นไป
6. บริ ษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ตามที่อยู่ ที่ปรากฏอยู่
กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
7. สถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล (เลขานุการบริ ษัท)
บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ 034-265-111-8
Website : http://www.pioneermotor.th.com
E-mail : sirirat@pioneermotor.th.com
8. วิธีการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่
บริ ษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
8.1. ในกรณีที่เป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ ง
ความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญกับบริ ษัทเพื่อดาเนินการใช้ สทิ ธิ
8.2. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทตามสถานที่ข้างต้ น
(ก) ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วนทุกรายการ
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ และหนังสือมอบอานาจให้
ผู้อื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
(ค) ชาระเงิ นตามจ านวนในการใช้ สิทธิ ตามที่ ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน โดยผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องชาระเป็ น เงิน
สด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตั๋วแลกเงิ นธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงิ นธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็ บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันที่ในการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญของ
บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ” (“Pioneer Motor Public Company Limited for share subscription”) ประเภท
บัญชี เงินฝากออมทรั พย์ เลขที่บัญชี 733-0-34825-2 ธนาคารกรุ งไทย สาขา นครชัยศรี ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิ
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ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บ
เงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัทให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทตกลง
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป
เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิในครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวอีกต่อไป
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะเป็ นผู้รั บ ภาระค่ า อากรแส ตมป์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ อัน
เนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
(ง) หลักฐานประกอบการจองซื ้อ
1. บุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. บุคคลที่มิใช่สญ
ั ญาติไทย : สาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. นิติบคุ คลในประเทศ
: สาเนาหนังสือรับรองซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอายุ
ไม่เ กิ น 6 เดื อ น พร้ อมรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งโดยกรรมการผู้มี อ านาจที่ มี ชื่ อ
ปรากฏอยู่ในหนังสือรั บรองบริ ษัทนันและเอกสารหลั
้
กฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อตาม 1. หรื อ 2. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. นิติบคุ คลต่างประเทศ : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึ่งออกโดยกระทรวง
พาณิ ชย์ ห รื อ หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งอายุไม่เ กิ น 6 เดือ น พร้ อมรั บ รองสาเนา
ถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรื อ 2. พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ ไม่เกิน 1 ปี พร้ อมหนังสือแต่งตังคั
้ สโตเดียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรื อ 2. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อจานวนเงินที่บริ ษัท ได้ รับชาระไม่ครบตาม
จานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้ องทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงใช้ สิทธิใน
แต่ละครัง้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว
บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับ และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันที่กาหนดการใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่ว่า
กรณีใดๆ
8.3. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้
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78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม - นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Tel: +66.34 265111
Fax: +66.34 265119
Website: www.pioneermotor.th.com

9. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
1. ชาระเงินโดย เช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์ เช็ค / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ภายในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภายใน 2 วันทาการ โดยต้ องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 8 - 10
พฤษภาคม 2562
2. ชาระเงินโดยการโอนเข้ าบัญชี
เข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 733-0-34825-2 สาขานครชัยศรี ชื่อบัญชี
“บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญของ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ” (“Pioneer Motor Public Company Limited for share
subscription”) โดยต้องโอนเงิ นภายในวันที ่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 8-10
พฤษภาคม 2562 และวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562
ในการชาระเงิน ชื่อคนทีใ่ ช้ สทิ ธิ ต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ สทิ ธิ และเอกสารประกอบอื่นๆ ทุก
ฉบับ และใบ Pay-in ผู้นาฝากต้ องเป็ นชื่อเดียวกับบุคคลที่ใช้ สทิ ธิ และจานวนเงินที่โอนไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเรี ยกเก็บ
กรณีบริ ษัทเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัทภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ให้ ถือว่าผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไปนอกจากนี ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ ้น
เนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวด้ วย
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรุ ณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้ างต้ น ในวันและ
เวลาทาการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล )
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด(มหาชน)

4

