
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ หรือ MILL-W4 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
  วนัที่ยื่นความจ านงการใชส้ิทธิ..............................................................          
  ทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขที่.................................................. 
เรียน บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน)  
 ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...............................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด........................................................................
อยู่บา้นเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย…………...................................ถนน.............................................แขวง/ต าบล............................................................................
เขต/อ าเภอ.........................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัท.์...............................................................................
สญัชาติ.............................................................อาชีพ........................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................ประเภทการเสียภาษี  หกัภาษี   ไม่หกัภาษี 
โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขบตัรประชาชนเลขที ่  .......................................................................... 
    บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว   ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดนิทาง ........................................................................... 
    นิติบคุคลสญัชาติไทย    เลขทะเบียนบริษัท  .......................................................................... 
    นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว   เลขทะเบียนบริษัท  .......................................................................... 
ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของ บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ทิธิ.................................................................หน่วย 
2. จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ..............................................................................หุน้ (อตัราการใชส้ิทธิเท่ากบั 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ: 1.434 หุน้สามญั ในราคาหุน้ละ 1.534 บาท) 

(เนื่องจากการปรบัสิทธิ) 
3. รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั...................................................บาท (ตัวอกัษร...................................................................................................................................บาท) 
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดย 

 เช็ค, ดร๊าฟท,์ แคชเชียรเ์ช็ค, ตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่าย หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายชื่อบญัชี “บริษัท มิลลค์อน สตีล 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการเพ่ิมทุน” 
  เลขที่เช็ค.................................................ลงวนัที่....................................ธนาคาร................................................................................................สาขา..................................................... 
 เงินสด /เงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรพัยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ เลขที่ 101-8-34249-1  ชื่อบัญชี “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการเพ่ิมทุน  

5. ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  และขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้
เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ..........................................................จ านวน......................................................................หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี) ...........................................................................จ านวน......................................................................หน่วย 
วิธีการรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี)  
 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ขอรบัทอนนัน้ไวใ้นชือ่ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท.............................................. สมาชิกผูฝ้าก
เลขที่.......................................... (ตามที่ระบไุวด้า้นหลงัฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญันี)้ น าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหุน้เลขที่.................................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ขอรบัทอนไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งตอ่ไปนี ้

  มารบัดว้ยตนเองที่ส  านกังานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะ พลาซ่า) ของบริษัทฯ 
  มอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัที่ส  านกังานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะ พลาซ่า) ของบริษัทฯ โดยไดย้ื่นใบมอบอ านาจมาพรอ้มกบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิในครัง้นี ้
  ใหบ้ริษัทฯ ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ขา้พเจา้ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 45 วนันบัจากวนัที่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้ 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท........................................สมาชิกผูฝ้ากเลขที่
........................................ (ตามที่ระบไุวด้า้นหลงัฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญันี)้ น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้
ขายหุน้เลขที่..........................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ 
ใหอ้อกหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้มาใหข้า้พเจา้ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 45 วนั นบัจากวนัที่ใชส้ิทธิจอง
ซือ้หุน้  

 ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนที่ท่านจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ใหถ้ึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท/์แคชเชียรเ์ช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/เงินสด 
มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิ
การจองซือ้หุน้ 

ลงชื่อ........................................................................................ผูแ้สดงความจ านง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ (ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอก) 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)..............................................................................................................ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษัทฯ โดยไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัจ านวน.........................................................หน่วย และจ านวนใชส้ิทธิเป็น...............................................หนว่ยรวมเป็น
เงินที่ช  าระ.................................................................................................................บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน..........................................................................หน่วย ช าระ
โดย  เงินสด/เงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรพัย ์สั่งจ่าย “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  เพ่ือการเพ่ิมทุน” 

 เช็ค,ดร๊าฟท,์ แคชเชียรเ์ช็ค, ตั๋วแลกเงินธนาคาร  เลขที่เช็ค................................ลงวนัที่................................ธนาคาร.................................................สาขา.................................. 
       

เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอ านาจ...................................................................................... 
 

 



เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) (MILL-W4)   
Notification of the Last Exercise (XE) of  MILL-W4 

     ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) 

 MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
  MILL-W4 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE    16/06/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   20/06/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)   
              

  1:1.434 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))   1.534   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Exercise Date)     24/06/2022 - 08/07/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  20/06/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 

          29/06/2022 
 

 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณีบัตรประชาชน

ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น 

 

 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

1 
 

วันที ่6 มิถุนำยน 2565 
 
เรื่อง แจง้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยและขอพกักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์MILL-W4 
เรียน ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท (MILL-W4) 
 
 

 ตำมที่บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษิัท (MILL-W4) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ ำนวนทัง้สิน้ 405,440,911 หน่วย โดยมีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของ
เดือนมีนำคม มถินุำยน กนัยำยน และธันวำคมของแต่ละปีปฏิทนิตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีว้นัใชสิ้ทธิครัง้แรกจะ
ตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 และวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 นัน้ 
 

 บริษัทขอแจ้งก ำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมญัของบรษิัท (MILL-W4) ครัง้สดุทำ้ย ในวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 ดงันี ้
 

1. วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4)  
บริษัทจะด ำเนินกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (MILL-W4) เป็นเวลำ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ย ตัง้แต่วนัท่ี 20 มิถนุำยน 2565 – 11 กรกฎำคม 2565  
 

2. ระยะเวลำหยุดพักกำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4) โดยกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP 
บริษัทขอให้ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย สั่งหยุดพักกำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4) โดยกำรขึน้
เครื่องหมำย SP (หำ้มซือ้ขำย) 2 วนัท ำกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน จนถึงวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย  
ตัง้แต่วนัท่ี 16 มิถนุำยน 2565 – 11 กรกฎำคม 2565 
 

3. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย คือไม่น้อยกว่ำ 15  วันก่อนวันทีใ่ช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย  
วนัท่ี 24  มิถนุำยน  – 8 กรกฎำคม 2565 เวลำ 9.00 – 16.00 น (ยกเวน้วนัเสำร ์– อำทิตย)์ 
 

4. วันก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 
วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565  
 

5. อัตรำกำรใช้สิทธิและรำคำในกำรใช้สิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ    
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 1.434 หุน้ ในรำคำหุน้ละ  1.534 บำท (ตำมกำรปรบัสิทธิ) 
 

บรษิัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกนิจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีเศษ
ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 
 

6. กำรสิน้สภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4) 
ตัง้แต่วนัท่ี 12 กรกฎำคม 2565 เป็นตน้ไป ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิัทฯ (MILL-W4) จะหมดอำย ุและสิน้สดุจำกกำร
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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7. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงขอใช้สิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งยื่นเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ ดงันี ้ 
 

7.1 ใชสิ้ทธิโดยกำรใชส้ ำคญัแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
7.1.1 ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัที่ไดก้รอกขอ้ควำมใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และ  ครบถว้น 

พรอ้มทัง้ลงลำยมือชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถรบัใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิได ้ณ สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ หรือ สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบริษัทที่ 
(www.millconsteel.com) 

7.1.2 น ำส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้อนดำ้นหลังหรือใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมแบบที่บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยฯ์”) 
ก ำหนดตำมจ ำนวนที่ระบอุยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั ใหแ้ก่บรษิัท 

7.2 ใชสิ้ทธิในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) 
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอใหอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยฯ์ก ำหนด โดยยื่นต่อบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) ของ
ตน และบริษัทหลักทรพัยด์ังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับบริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(“TSD”) เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรซือ้หุ้น ที่จะยื่นต่อบริษัท เพื่อ
ด ำเนินกำรใชสิ้ทธิ  
 

อนึ่ง เพื่อควำมชัดเจนในขั้นตอนรำยละเอียด ขอแนะน ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถำม
เก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีกำร รวมทัง้ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมขอ้นีไ้ดจ้ำกบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ท  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้
ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน 
 

7.3 หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้หุน้รองรบัตำมกำรใชสิ้ทธิ 
ก.) บคุคลสญัชำติไทย  

ส ำเนำบัตรประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้เปล่ียน
ชื่อ/ชื่อนำมสกลุ เป็นตน้) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ข.) บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย   
ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ค.) นิติบคุคลในประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือรบัรองบรษิัทฉบบัท่ีอพัเดทล่ำสดุที่กระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน  ก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ
นิติบุคคล (ถำ้มี) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ ตำม ก.) หรือ ข.) แลว้แต่กรณี  

ง.) นิติบคุคลต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บรษิัท หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัและหนงัสือรบัรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซึ่งรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้งและเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจ
ลงลำยมือชื่อตำม ก.) หรือ ข.) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

http://www.millconsteel.com/
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8. วิธีกำรช ำระเงนิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื ้อหุน้สำมญัจะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่บริษัทตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดง

ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัภำยในก ำหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ  โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงันี ้
 

ก.) ช ำระโดยโอนเงินสด เขำ้บัญชีเงินฝำกของบริษัท ชื่อ “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำร

เพิ่มทุน” ประเภทบัญชีออมทรพัย ์ เลขที่บัญชี 101-8-34249-1  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
ส ำนักงำนใหญ่สีลม โดยโอนเงินเข้ำบัญชีไม่เกินวันที่ 8 กรกฎำคม 2565 เวลำ 16.00 น.  และน ำส่ง
ส ำเนำใบน ำฝำกเงินใหแ้ก่บรษิัทพรอ้มกบัแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั  หรือ  
 

ข.) ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋ วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่ งจ่ำยเงินธนำคำร ที่ สำมำรถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัใชสิ้ทธิ  โดยขีดคร่อมสั่งจ่ำย “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อ
กำรเพิ่มทุน”  ตอ้งลงวันที่จองซือ้และจะต้องส่งมอบถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 7 กรกฎำคม 2565 เวลำ 
11.00 น.ทั้งนี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท  เรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้เท่ำนั้น หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจำกบริษัท ให้ถือว่ำผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำว และบริษัทตกลงใหถื้อเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้
สิทธิในครัง้นี ้  

 

9. สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธิ  
ส ำนกังำนสำขำที่ 2 (อำคำรธนิยะพลำซ่ำ) ของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์ 
เขตบำงรกั  กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ติดต่อสอบถำมขอ้มลูที่ นกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์  : 0.652.3333 ต่อ 302 
โทรสำร  : 0.2632.9899 
 

10. เงือ่นไขอื่นๆ 
10.1  จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
10.2  หำกบริษัทไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้

หุน้สำมัญ หรือบรษิัทตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับหรือ
กฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิ มิฉะนัน้แลว้
บรษิัทจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นีสิ้น้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ  

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อนี ้ตำมที่บรษิัทเห็นสมควร 

10.2.1 ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 
10.2.2 ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมัญที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่พึงจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่ง

บรษิัทไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้ 
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ในกรณีตำมขอ้ 10.2.1 บริษัทจะคืนเงินที่ไดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว
ใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใด  

    จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
 

                         ขอแสดงควำมนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

          (นำงสำวจรุีรตัน ์ลปนำวณิชย)์ 
                                 กรรมกำร 
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