
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ หรือ MILL-W4 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
  วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ..............................................................          
  ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี.................................................. 
เรียน บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน)  
 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...............................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด........................................................................
อยูบ้่านเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย…………...................................ถนน.............................................แขวง/ต าบล............................................................................
เขต/อ าเภอ.........................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์..................................โทรศพัท์................................................................................
สญัชาติ.............................................................อาชีพ........................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี....................................ประเภทการเสียภาษี  หกัภาษี   ไม่หกัภาษี 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขบตัรประชาชนเลขท่ี  .......................................................................... 
    บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว   ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง ........................................................................... 
    นิติบคุคลสญัชาติไทย    เลขทะเบียนบริษัท  .......................................................................... 
    นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว   เลขทะเบียนบริษัท  .......................................................................... 
ในฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สทิธิ.................................................................หน่วย 
2. จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ..............................................................................หุ้น (อตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ: 1 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 2.063 บาท) 

(เน่ืองจากการปรับสิทธิ) 
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั...................................................บาท (ตัวอกัษร...................................................................................................................................บาท) 
4. ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย 

 เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, ตัว๋แลกเงินธนาคาร สัง่จ่าย หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือบญัชี “บริษัท มิลล์คอน สตีล 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” 
  เลขท่ีเช็ค.................................................ลงวนัท่ี....................................ธนาคาร................................................................................................สาขา..................................................... 
 เงินสด /เงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 101-8-34249-1  ช่ือบัญชี “บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน  

5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ้
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีสง่มอบ..........................................................จ านวน......................................................................หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) ...........................................................................จ านวน......................................................................หน่วย 
วิธีการรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)  
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท.............................................. สมาชิกผู้ฝาก
เลขท่ี.......................................... (ตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญันี)้ น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี.................................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งตอ่ไปนี  ้

  มารับด้วยตนเองท่ีส านกังานสาขาท่ี 2 (อาคารธนิยะ พลาซา่) ของบริษัทฯ 
  มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมารับท่ีส านกังานสาขาท่ี 2 (อาคารธนิยะ พลาซา่) ของบริษัทฯ โดยได้ยื่นใบมองอ านาจมาพร้อมกบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในครัง้นี ้
  ให้บริษัทฯ สง่ใบส าคัญแสดงสิทธิสว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิให้แก่ข้าพเจ้าตามช่ือ ท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้น 

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี
........................................ (ตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญันี)้ น าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้
ขายหุ้นเลขท่ี..........................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้ 
ให้ออกหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้าตามช่ือ ท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้น  

 ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัสรรให้ และจะไมย่กเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจ้าไมส่ง่แบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นให้ถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/เงินสด 
มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไมผ่่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิ
การจองซือ้หุ้น 

ลงช่ือ........................................................................................ผู้แสดงความจ านง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ (ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอก) 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)..............................................................................................................ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษัทฯ โดยได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจ านวน.........................................................หน่วย และจ านวนใช้สิทธิเป็น...............................................หนว่ยรวมเป็น
เงินท่ีช าระ.................................................................................................................บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน..........................................................................หน่วย ช าระ
โดย  เงินสด/เงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรัพย์ สัง่จ่าย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน)  เพื่อการเพิ่มทุน” 

 เช็ค,ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, ตัว๋แลกเงินธนาคาร  เลขท่ีเช็ค................................ลงวนัท่ี................................ธนาคาร.................................................สาขา.................................. 
       

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ...................................................................................... 
 
 



SUBSCRIPTION FORM FOR WARRANTS EXERCISE FOR ORDINARY SHARES OR MILL-W4 

Millcon Steel Public Company Limited                                                               
 

Subscription submission Date …………..……………………. 
                                                                                                                                                             Warrant holder registration No………………………………. 

 
Attn:      Millcon Steel Public Company Limited 

       I (Mr., Mrs., Miss, Juristic Person) ……………………………………………………………………………..Date of Birth……………………………………………………………………… 

Current Address No…………………………....Soi…………………………………Road………………………………..Sub-District……………………………………………………………………….. 
District……………………………………………….Province………………………..Postal Code………………………Telephone…………………………………………………………………………. 
Nationality………………………………………….Occupation…………………….Tax ID. No…………………………………………………………………………………………………………………… 

Type  of  Tax  Planning                          Tax  to  be  deducted                                   Tax  not  to  be  deducted 
Please specify type of subscribers 
    Thai Individual                                                Identification No.                        …………………………………………………………………. 

 Alien Individual                                               Alien Card/Passport No.           …………………………………………………………………. 
 Thai Juristic Entity                                         Company Registration No.       …………………………………………………………………. 

  Alien Juristic Entity                                        Company Registration No.       …………………………………………………………………. 

Being the warrant holder of Millcon Steel Public Company Limited                
I  hereby  intend  to  exercise  the  right  to  purchase  the  ordinary  shares  of   Millcon Steel Public  Company  Limited             

1. Number of the warrants to be exercised……………………………………………………………………..Units            

2. Number  of  the  ordinary  shares  to  be  received  from  the  exercise  of  the  warrants………………………………………..Shares. (1 unit of the warrant: 1 of 

ordinary shares, at 2.063 baht per share)  (According to the adjustment conditions) 

3. Total payment of……………………………………………………………………Baht  (Words……………………………………………………………………………………………………..Baht) 

4. I herewith submit the payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only: by 

  Cheque, Draft, Cashier cheque, bill of exchange or bank payment order that can be cashed in the Bangkok Metropolitan arable to “Millcon Steel 
Public Company Limited for increasing the capital”, crossed account payee only. 

Cheque No…………………………………………..Date……………………………………Bank…………………………………………………….Branch……………………………………………. 

  Cash/Cash Deposits to saving account named “Millcon Steel Public Company Limited for increasing the capital” of Bangkok Bank Public Co., 
Ltd., HO Branch, Account No. 101-8-34249-1. I herewith submit the original pay-in slip together with this subscription form. 

5. I have delivered the warrant certificate or slip certificate and received the less warrants, which are not exercised (if any). 

Warrant Certificate or Slip Certificate No. …………………………………………Number of Warrants…………………………………………………………………….Units 

        Number of the warrants not to be exercised (if any) ………………………………………………………………………………………………………………………………..Units 

        Method of receiving the warrants which are not exercised (if any)  

            Issue the warrants certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositors” and assign………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………....... TSD. member No…………………………………………………(see the list appeared on the reverse side of this 

  subscription form), to deposit he said warrants with Thailand Securities Depository Co., Ltd. for my securities trading account number 

…………………………………………………………I have with that company. 
           Issue the warrant certificate in my name, I agree to have either one of the following executed 

         Receiving the said warrant by myself at MILL’s Branch office at 2 (Taniya Plaza) 
         Authorizing proxy to receive the said certificate at MILL’s Branch office at 2 (Taniya Plaza). I herewith attach proxy together with the  

subscription form. 
         I hereby agree to assign the company to deliver the said certificate to me at the above address by registered post within 45 day from the  
              exercise date. 

 6.  When I receive the above ordinary share as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose on of 

these followings): 
  Issue the certificate for the allotted ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for  

………………………………………………………………………………TSD. member No. …………………………………( see the list appeared on the reverse side of this 

subscription form), to deposit those shares with Thailand Securities Depository Co., Ltd for my securities trading number 

……………………………………………………………………….. I have with that company. 

   Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares; I hereby agree to assign the company to deliver the 
ordinary shares certificates to me at the above address by registered post within 45 days from the exercised date. 

 
I hereby undertake to purchase the said ordinary shares any amount as allotted to me by the company and I shall not revoke this subscription. If I do not 

return this duty Completed subscription form with payment (cheque/ draft / cashier cheque /bill of exchange/ cash) or the cheque/ draft/ bill of exchange has 

not been honored within the subscription period. I shall be deemed to have not exercised the warrants. 
 
Signature………………………………………………… (Subscriber) 

                                                                                                                                                                                                    (………………………………………………….) 
SUBSCRIPTION RECEIPT (Subscriber to fill) 

Millcon Steel Public Company Limited received payment from (subscriber’s name) ………………………………………………………………………………………. 

A subscription to exercise the warrants by delivering the warrant  in the number of…………………………………..………………units which are intended to be 

exercised in the number of ………………………………………………….units, with total payment of …………………………………………………………………………………..Baht 

Number of the exercise warrants …………………………………………………………………………………….. units 

Paid by   Cash/Cash Deposits to saving account named “Millcon Steel Public Company Limited for increasing the capital “ 

                 Cheque , Draft, Cashier Cheque, Bill of Exchange  Cheque No. ……………………..Date…………………………..Bank………………….Branch………………………… 

                                                                                                                                                                                   
                Authorized officer …………………………………………………………              

 


