แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญ หรือ MILL-W4

บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นความจานงการใช้สิทธิ..............................................................
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่..................................................
เรียน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)...............................................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด........................................................................
อยู่บา้ นเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย…………...................................ถนน.............................................แขวง/ตาบล............................................................................
เขต/อาเภอ.........................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์................................................................................
สัญชาติ.............................................................อาชีพ........................................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี....................................ประเภทการเสียภาษี  หักภาษี  ไม่หกั ภาษี
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หุน้
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประชาชนเลขที่
..........................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง
...........................................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษัท
..........................................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริษัท
..........................................................................
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สทิ ธิ.................................................................หน่วย
2. จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ..............................................................................หุน้ (อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ: 1.434 หุน้ สามัญ ในราคาหุน้ ละ 1.534 บาท)
(เนื่องจากการปรับสิทธิ)
3. รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ...................................................บาท (ตัวอักษร...................................................................................................................................บาท)
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย
 เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, ตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่าย หรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายชื่อบัญชี “บริษัท มิลล์คอน สตีล
จากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน”
เลขที่เช็ค.................................................ลงวันที่....................................ธนาคาร................................................................................................สาขา.....................................................
 เงินสด /เงินฝาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 101-8-34249-1 ชื่อบัญชี “บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี ้
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ..........................................................จานวน......................................................................หน่วย
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) ...........................................................................จานวน......................................................................หน่วย
วิธีการรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)
 ให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัท.............................................. สมาชิกผูฝ้ าก
เลขที่.......................................... (ตามที่ระบุไว้ดา้ นหลังฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญนี)้ นาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อบัญชีซอื ้ ขายหุน้ เลขที่.................................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
 ให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี ้
 มารับด้วยตนเองที่สานักงานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะ พลาซ่า) ของบริษัทฯ
 มอบอานาจให้ผอู้ ื่นมารับที่สานักงานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะ พลาซ่า) ของบริษัทฯ โดยได้ยื่นใบมอบอานาจมาพร้อมกับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิในครัง้ นี ้
 ให้บริษัทฯ ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ขา้ พเจ้าตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 45 วันนับจากวันที่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้
6. หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผูจ้ องซือ้ หุน้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัท........................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
........................................ (ตามที่ระบุไว้ดา้ นหลังฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญนี)้ นาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซอื ้
ขายหุน้ เลขที่..........................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
ให้ออกหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ มาให้ขา้ พเจ้าตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ใช้สิทธิจอง
ซือ้ หุน้
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ สามัญจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ให้ถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/เงินสด
มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิ
การจองซือ้ หุน้
ลงชื่อ........................................................................................ผูแ้ สดงความจานง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบรับแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอก)
บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)..............................................................................................................ขอใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทฯ โดยได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญจานวน.........................................................หน่วย และจานวนใช้สิทธิเป็ น...............................................หน่วยรวมเป็ น
เงินที่ชาระ.................................................................................................................บาท จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน..........................................................................หน่วย ชาระ
โดย
 เงินสด/เงินฝาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่าย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน”
 เช็ค,ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, ตั๋วแลกเงินธนาคาร เลขที่เช็ค................................ลงวันที่................................ธนาคาร.................................................สาขา..................................
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ......................................................................................

เรือ
่ ง

้ หุน
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใช้สท
้ สาม ัญ (XE) ตามใบสาค ัญแสดงสิทธิ ครงสุ
ั้ ดท้าย

บริษ ัท มิลล์คอน สตีล จาก ัด (มหาชน) (MILL-W4)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of MILL-W4
ตามทีท
่ า่ นได ้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้นไว ้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ ้งให ้
ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษ ัท มิลล์คอน สตีล จาก ัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

MILL-W4

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

16/06/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

20/06/2022

อัตราส่วน (Exercise ratio)

1:1.434

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

1.534

้ ระหว่างวันที่ (Exercise Date)
กาหนดวันจองซือ

24/06/2022 - 08/07/2022

วันทีบ
่ ันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้สิทธิ
้
ในการจองซือฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
(Documents Required)

20/06/2022
.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)

29/06/2022
้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ
2. เช็คชาระการจองซือ
ในใบจองฯ
**เพิม
่ เติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
ตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียนบ ้าน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ 6 มิถุนำยน 2565
เรื่อง
เรียน

แจ้งกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยและขอพักกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ MILL-W4
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท (MILL-W4)

ตำมที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของ
บริษัท (MILL-W4) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม จำนวนทัง้ สิน้ 405,440,911 หน่วย โดยมีกำหนดกำรใช้สทิ ธิได้ในวันทำกำรสุดท้ำยของ
เดือนมีนำคม มิถนุ ำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นีว้ นั ใช้สิทธิครัง้ แรกจะ
ตรงกับวันที่ 29 กันยำยน 2560 และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยตรงกับวันที่ 11 กรกฎำคม 2565 นัน้
บริษั ทขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิ และระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ในกำรซือ้ หุ้น
สำมัญของบริษัท (MILL-W4) ครัง้ สุดท้ำย ในวันที่ 11 กรกฎำคม 2565 ดังนี ้
1. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4)
บริษัทจะดำเนินกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4) เป็ นเวลำ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มิถนุ ำยน 2565 – 11 กรกฎำคม 2565
2. ระยะเวลำหยุดพักกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4) โดยกำรขึน้ เครื่องหมำย SP
บริษั ทขอให้ต ลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย สั่งหยุดพักกำรซือ้ ขำยใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ (MILL-W4) โดยกำรขึ น้
เครื่องหมำย SP (ห้ำมซือ้ ขำย) 2 วันทำกำรล่วงหน้ำก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน จนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มิถนุ ำยน 2565 – 11 กรกฎำคม 2565
3. ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย คือไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันทีใ่ ช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
วันที่ 24 มิถนุ ำยน – 8 กรกฎำคม 2565 เวลำ 9.00 – 16.00 น (ยกเว้นวันเสำร์ – อำทิตย์)
4. วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
วันที่ 11 กรกฎำคม 2565
5. อัตรำกำรใช้สิทธิและรำคำในกำรใช้สิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ 1.434 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 1.534 บำท (ตำมกำรปรับสิทธิ)
บริษัทจะออกหุน้ สำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีเศษ
ของจำนวนหุน้ สำมัญที่จะได้รบั จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
6. กำรสิน้ สภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4)
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กรกฎำคม 2565 เป็ นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (MILL-W4) จะหมดอำยุ และสิน้ สุดจำกกำร
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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7. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจำนงขอใช้สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะต้องยื่นเอกสำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ดังนี ้
7.1 ใช้สิทธิโดยกำรใช้สำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.1.1 ยื่นแบบแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญที่ได้กรอกข้อควำมให้ถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน
พร้อมทัง้ ลงลำยมือชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถรับใบแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สิทธิได้ ณ สถำนที่ท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ หรือ สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท ที่
(www.millconsteel.com)
7.1.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซ่ึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้ อนด้ำนหลังหรือใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมแบบที่บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯ”)
กำหนดตำมจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ ให้แก่บริษัท
7.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของ
ตน และบริษั ท หลักทรัพ ย์ดังกล่ำวจะดำเนิน กำรแจ้งกับ บริษั ท ศูน ย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(“TSD”) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรซือ้ หุ้น ที่จะยื่นต่อบริษัท เพื่อ
ดำเนินกำรใช้สิทธิ
อนึ่ง เพื่ อควำมชัดเจนในขั้นตอนรำยละเอีย ด ขอแนะนำให้ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ติดต่ อสอบถำม
เกี่ยวกับขัน้ ตอนและวิธีกำร รวมทัง้ ระยะเวลำดำเนินกำรตำมข้อนีไ้ ด้จำกบริษัทหลักทรัพย์ท่ีทำหน้ำที่เป็ นนำยหน้ำ
ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
7.3 หลักฐำนประกอบกำรจองซือ้ หุน้ รองรับตำมกำรใช้สิทธิ
ก.) บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณี ท่ีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยน
ชื่อ/ชื่อนำมสกุล เป็ นต้น) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ข.) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ค.) นิติบคุ คลในประเทศ
สำเนำหนังสือรับรองบริษัทฉบับที่อพั เดทล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดกำร
ใช้สิทธิ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ำมี) และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ ตำม ก.) หรือ ข.) แล้วแต่กรณี
ง.) นิติบคุ คลต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงลำยมือชื่อตำม ก.) หรือ ข.) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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8. วิธีกำรชำระเงิน
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื ้อหุน้ สำมัญจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญภำยในกำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี ้
ก.) ชำระโดยโอนเงินสด เข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัท ชื่อ “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) เพื่อกำร
เพิ่มทุน” ประเภทบัญ ชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญ ชี 101-8-34249-1 ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ
สำนักงำนใหญ่ สีลม โดยโอนเงินเข้ำบัญ ชีไม่เกินวันที่ 8 กรกฎำคม 2565 เวลำ 16.00 น. และนำส่ง
สำเนำใบนำฝำกเงินให้แก่บริษัทพร้อมกับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ หรือ
ข.) ช ำระโดย เช็ ค ดร๊ ำ ฟท์ ตั๋ ว แลกเงิ น ธนำคำร หรื อ ค ำสั่ ง จ่ ำ ยเงิ น ธนำคำร ที่ ส ำมำรถเรี ย กเก็ บ ได้ ใ น
กรุงเทพมหำนคร ภำยในวันใช้สิทธิ โดยขี ดคร่อมสั่งจ่ำย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) เพื่อ
กำรเพิ่มทุน” ต้องลงวันที่จองซือ้ และจะต้องส่งมอบถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 7 กรกฎำคม 2565 เวลำ
11.00 น.ทั้งนี ้ก ำรใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ จะสมบู รณ์ต่ อ เมื่ อ บริษั ท เรียกเก็ บ เงิน จ ำนวนดังกล่ ำวได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วเท่ ำนั้น หำกเรีย กเก็ บ เงิน ไม่ ได้ด ้วยเหตุใดๆ ที่ มิ ได้เกิ ด จำกบริษั ท ให้ถื อ ว่ำผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิดังกล่ำว และบริษัทตกลงให้ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้
สิทธิในครัง้ นี ้
9. สถำนทีต่ ิดต่อในกำรใช้สิทธิ
สำนักงำนสำขำที่ 2 (อำคำรธนิยะพลำซ่ำ) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
ติดต่อสอบถำมข้อมูลที่ นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
:
0.652.3333 ต่อ 302
โทรสำร
:
0.2632.9899
10. เงือ่ นไขอื่นๆ
10.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้
10.2 หำกบริษัทได้รบั หลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้
หุน้ สำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิท ธิ ซือ้ หุ้น สำมัญ นั้น ไม่ ครบถ้วน หรือ ไม่ ถูก ต้อ ง หรือปิ ด อำกรแสตมป์ ไม่ค รบถ้วนถูกต้องตำม ข้อบังคับ หรือ
กฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนัน้ แล้ว
บริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นีส้ นิ ้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
ในกรณี ท่ีผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิ ท่ีจะดำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อนี ้ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร
10.2.1 ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรือ
10.2.2 ถือว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่จองซือ้ มีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่พึงจะได้รบั ตำมจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่ง
บริษัทได้รบั ชำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิในขณะนัน้
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ในกรณีตำมข้อ 10.2.1 บริษัทจะคืนเงินที่ได้รบั ไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว
ให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน โดยไม่มีกำรคำนวณดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

………………………………
(นำงสำวจุรีรตั น์ ลปนำวณิชย์)
กรรมกำร
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