แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญ หรือ MILL-W4

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สิทธิ..............................................................
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่..................................................
เรี ยน

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)...............................................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด........................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย…………...................................ถนน.............................................แขวง/ตาบล............................................................................
เขต/อาเภอ.........................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์................................................................................
สัญชาติ.............................................................อาชีพ........................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี....................................ประเภทการเสียภาษี  หักภาษี  ไม่หกั ภาษี
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประชาชนเลขที่
..........................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง
...........................................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษัท
..........................................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว
เลขทะเบียนบริ ษัท
..........................................................................
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิ.................................................................หน่วย
2. จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ..............................................................................หุ้น (อัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ : 1.14 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.93 บาท)
(เนื่องจากการปรับสิทธิ )
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ...................................................บาท (ตัวอักษร...................................................................................................................................บาท)
4. ข้ าพเจ้ าได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย
 เช็ค, ดร๊ าฟท์, แคชเชียร์ เช็ค, ตัว๋ แลกเงินธนาคาร สัง่ จ่าย หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายชื่อบัญชี “บริษัท มิลล์ คอน สตีล
จากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน”
เลขที่เช็ค.................................................ลงวันที่....................................ธนาคาร................................................................................................สาขา.....................................................
 เงินสด /เงินฝาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 101-8-34249-1 ชื่อบัญชี “บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน
5. ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่สง่ มอบ..........................................................จานวน......................................................................หน่วย
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) ...........................................................................จานวน......................................................................หน่วย
วิธีการรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนนันไว้
้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท.............................................. สมาชิกผู้ฝาก
เลขที่.......................................... (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญนี ้) นาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่.................................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนัน้
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี ้
 มารับด้ วยตนเองที่สานักงานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะ พลาซ่า) ของบริ ษัทฯ
 มอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับที่สานักงานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะ พลาซ่า) ของบริ ษัทฯ โดยได้ ยื่นใบมองอานาจมาพร้ อมกับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิในครัง้ นี ้
 ให้ บริ ษัทฯ ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิให้ แก่ข้าพเจ้ าตามชื่อ ที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 45 วันนับจากวันที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้น
6. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
 ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่
........................................ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญนี ้) นาหุ้นนันเข้
้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซื ้อ
ขายหุ้นเลขที่..........................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทนัน้
ให้ ออกหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และจัดส่งใบหุ้นมาให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อ ที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ใช้ สิทธิ จอง
ซื ้อหุ้น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ แบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อย พร้ อมชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ ถึงบริ ษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ หรื อ เช็ค/ดร๊ าฟท์/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร/เงินสด
มาถึงบริ ษัทภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ หรื อเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิ
การจองซื ้อหุ้น
ลงชื่อ........................................................................................ผู้แสดงความจานง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบรั บแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้ใช้ สิทธิโปรดกรอก)
บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)..............................................................................................................ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริ ษัทฯ โดยได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญจานวน.........................................................หน่วย และจานวนใช้ สิทธิเป็ น...............................................หน่วยรวมเป็ น
เงินที่ชาระ.................................................................................................................บาท จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน..........................................................................หน่วย ชาระ
โดย
 เงินสด/เงินฝาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ สัง่ จ่าย “บริ ษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน”
 เช็ค,ดร๊ าฟท์, แคชเชียร์ เช็ค, ตัว๋ แลกเงินธนาคาร เลขที่เช็ค................................ลงวันที่................................ธนาคาร.................................................สาขา..................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ......................................................................................

