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ที่ MILL 028/2561 
        วันที่ 17 ธันวำคม 2561 
 
เร่ือง แจ้งก ำหนดกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั (MILL-W4) ครัง้ที่ 6 

เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ตำมที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) หรือ “บริษัท” ได้ท ำกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสำมญัของบริษัท (MILL-W4) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ ำนวนทัง้สิน้ 405,440,911 หนว่ย โดยมกี ำหนดกำรใช้สทิธิได้ในวนัท ำกำร
สดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน และธนัวำคมของแตล่ะปีปฏิทินตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นีว้ ันใช้สทิธิ
ครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 นัน้ 

 บริษัทขอแจ้งก ำหนดวนัใช้สิทธิและระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้ น
สำมญัของบริษัท (MILL-W4) ครัง้ที่ 6 ในวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ดงันี ้

1. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2561 และ วนัที่ 24-27 ธนัวำคม 2561 เวลำ 9.00-16.00 น 

2. วันก ำหนดกำรใช้สทิธิ 
วนัท่ี 28 ธนัวำมคม 2561 

3. อัตรำกำรใช้สทิธิและรำคำในกำรใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ    
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั 1.067 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.063 บำท (เนื่องจำกกำรปรับ
สทิธิ) 

บริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ หำกมี
เศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะได้รับจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

4. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงขอใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องยื่นเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ ดงันี  ้

4.1 ใช้สทิธิโดยกำรใช้ส ำคญัแสดงสทิธิหรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
4.1.1 ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัที่ได้กรอกข้อควำมให้ถกูต้อง ชดัเจน และ  ครบถ้วน 

พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถรับใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สทิธิได้ ณ สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้สทิธิ หรือ สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
(www.millconsteel.com) 

http://www.millconsteel.com/
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4.1.2 น ำสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผู้ โอนด้ำนหลงัหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ     ตำมแบบที่บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
ฯ”) ก ำหนดตำมจ ำนวนที่ระบอุยูใ่นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ให้แก่บริษัท 

4.2 ใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ออกใบส ำคญั

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ฯก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ 
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงักล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกบับริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“TSD”) เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับน ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรซือ้หุ้น ที่จะยื่น
ตอ่บริษัท เพื่อด ำเนินกำรใช้สทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 4  

อนึ่ง เพื่อควำมชัดเจนในขัน้ตอนรำยละเอียด ขอแนะน ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถำม
เก่ียวกับขัน้ตอนและวิธีกำร รวมทัง้ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมข้อนีไ้ด้จำกบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็น
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน 

4.3 หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้หุ้นรองรับตำมกำรใช้สทิธิ 
ก.) บคุคลสญัชำติไทย  

ส ำเนำบตัรประชำชน ที่ยงัไม่หมดอำย ุ(ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท ำให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรท่ีออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่นทะเบียนสมรส ใบหยำ่ ใบแจ้งเปลีย่น
ช่ือ/ช่ือนำมสกลุ เป็นต้น) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ข.) บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย   
ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงที่ยงัไมห่มดอำย ุพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ค.) นิติบคุคลในประเทศ 
ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทฉบับที่อัพเดทล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  ก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ ตำม ก.) หรือ ข.) แล้วแต่
กรณี  

ง.) นิติบคุคลตำ่งประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัใช้สทิธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องและเอกสำรหลกัฐำนของผู้มี
อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม ก.) หรือ ข.) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
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5. วิธีกำรช ำระเงนิ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องช ำระเงินให้แก่บริษัทตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดง

ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัภำยในก ำหนด โดยไมเ่กินวนัใช้สทิธิ  โดยวิธีหนึง่วิธีใด ดงันี ้

ก.) ช ำระโดยโอนเงินสด เข้ำบญัชีเงินฝำกของบริษัท ช่ือ “บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเพิ่ม
ทุน” ประเภทบญัชีออมทรัพย์  เลขที่บญัชี 101-8-34249-1  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำส ำนกังำน
ใหญ่สีลม  และน ำส่งส ำเนำใบน ำฝำกเงินให้แก่บริษัทพร้อมกบัแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั  
หรือ 

ข.) ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร 
ภำยในวนัใช้สทิธิ  โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเพิ่มทุน”  ทัง้นีก้ำร
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว
เท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตใุดๆ ที่มิได้เกิดจำกบริษัท ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำ
ยกเลิกกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครัง้นี ้แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นกำรตดั
สทิธิที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้ถดัไป เว้นแตเ่ป็นกำรยกเลกิกำรใช้สทิธิในครัง้สดุท้ำยให้ถือวำ่หมดสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วอีกตอ่ไป 
 

6. สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ  
ส ำนกังำนสำขำที่ 2 (อำคำรธนิยะพลำซำ่) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซำ่ ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์  
เขตบำงรัก  กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ติดตอ่สอบถำมข้อมลูที่ นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์  : 02-652-3333 ตอ่ 302 
โทรสำร  : 02-632-9899 

 

7. เงื่อนไขอื่นๆ 
7.1 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเตม็เทำ่นัน้ 
7.2 หำกบริษัทได้รับหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธิไมค่รบตำมจ ำนวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้

หุ้นสำมญั หรือบริษัทตรวจสอบได้วำ่ข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญนัน้ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับหรือ
กฎหมำยต่ำงๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องท ำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขก่อนวนัที่ใช้สิทธิ มิ ฉะนัน้
แล้วบริษัทจะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นีส้ิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ และบริษัทจะจดัสง่
ใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่วำ่ใน
กรณีใด 
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ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึง่ตอ่นี ้ตำมที่บริษัทเห็นสมควร 

7.2.1 ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ หรือ 
7.2.2 ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนที่พึงจะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่ง

บริษัทได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ 
ในกรณีตำมข้อ 7.2.1 บริษัทจะคืนเงินท่ีได้รับไว้และใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว
ให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนั โดยไมม่ีกำรค ำนวณดอกเบีย้ ไมว่่ำในกรณีใด ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิดงักลำ่วยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย หรือ  

ในกรณีตำมข้อ  7.2.2 บริษัทจะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ พร้อมเงินสว่นท่ีเหลอื (ถ้ำมี) ในกรณีที่บริษัทถือวำ่มี
กำรใช้สทิธิเพียงบำงสว่นคืนให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน  14 วนั โดยจะไมม่ีกำรค ำนวณดอกเบีย้ไมว่่ำ
ในกรณีใดๆ อยำ่งไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิดงักลำ่วยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้
สดุท้ำย 

  
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 

   

                         
    (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
     กรรมกำร 


