บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 021/2563
วันที่ 8 มิถุนำยน 2563
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยและขอพักกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ MILL-W5
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำมที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท (MILL-W5) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จำนวนทังสิ
้ ้น 905,044,920 หน่วย โดยมีกำหนดกำรใช้ สทิ ธิได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของ
เดือนมีนำคม มิถนุ ำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้วันใช้ สทิ ธิครัง้ แรกจะ
ตรงกับวันที่ 28 กันยำยน 2561 และวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยตรงกับวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 นัน้
บริ ษั ทขอแจ้ งกำหนดวันใช้ สิทธิ และระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ของใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ในกำรซือ้ หุ้น
สำมัญของบริ ษัท (MILL-W5) ครัง้ สุดท้ ำย ในวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 ดังนี ้
1. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W5)
บริ ษัทจะดำเนินกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W5) เป็ นเวลำ 21 วัน ก่อนวันใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ำย ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ำยน 2563 – 10 กรกฎำคม 2563
2. ระยะเวลำหยุดพักกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W5) โดยกำรขึน้ เครื่องหมำย SP
บริ ษั ทขอให้ ต ลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย สัง่ หยุดพักกำรซือ้ ขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิ (MILL-W5) โดยกำรขึน้
เครื่ องหมำย SP (ห้ ำมซื ้อขำย) 2 วันทำกำรล่วงหน้ ำก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน จนถึงวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย
ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มิถนุ ำยน 2563 – 10 กรกฎำคม 2563
3. ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย คือไม่ น้อยกว่ ำ 15 วันก่ อนวันที่ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
วันที่ 25 มิถนุ ำยน – 9 กรกฎำคม 2563 เวลำ 9.00 – 16.00 น (ยกเว้ นวันเสำร์ – อำทิตย์)
4. วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
วันที่ 10 กรกฎำคม 2563
5. อัตรำกำรใช้ สิทธิและรำคำในกำรใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ 1.069 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.684 บำท (ตำมกำรปรับสิทธิ)
บริ ษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ หำกมีเศษ
ของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
6. กำรสิน้ สภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W5)
ตังแต่
้ วนั ที่ 11 กรกฎำคม 2563 เป็ นต้ นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ (MILL-W5) จะหมดอำยุ และสิ ้นสุดจำกกำร
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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7. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้ งควำมจำนงขอใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องยื่นเอกสำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
7.1 ใช้ สทิ ธิโดยกำรใช้ สำคัญแสดงสิทธิหรื อ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.1.1 ยื่นแบบแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญที่ได้ กรอกข้ อควำมให้ ถกู ต้ อง ชัดเจน และ ครบถ้ วน
พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถรับใบแจ้ งควำม
จำนงกำรใช้ สิทธิได้ ณ สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้ สิทธิ หรื อ สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริ ษัทที่
(www.millconsteel.com)
7.1.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ ำนหลังหรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมแบบที่บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ ”)
กำหนดตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ ให้ แก่บริ ษัท
7.2 ใช้ สทิ ธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องกำรใช้ สิทธิ ต้ องแจ้ งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอให้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของ
ตน และบริ ษั ท หลักทรัพ ย์ ดังกล่ำวจะดำเนิน กำรแจ้ งกับ บริ ษั ท ศูน ย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(“TSD”) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรซื ้อหุ้น ที่จะยื่นต่อบริ ษัท เพื่อ
ดำเนินกำรใช้ สทิ ธิ
อนึ่ง เพื่ อควำมชัดเจนในขัน้ ตอนรำยละเอีย ด ขอแนะนำให้ ผ้ ูถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ติดต่อสอบถำม
เกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีกำร รวมทังระยะเวลำด
้
ำเนินกำรตำมข้ อนี ้ได้ จำกบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้ ำที่เป็ นนำยหน้ ำ
ซื ้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
7.3 หลักฐำนประกอบกำรจองซื ้อหุ้นรองรับตำมกำรใช้ สทิ ธิ
ก.) บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ งเปลี่ยน
ชื่อ/ชื่อนำมสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ข.) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ค.) นิติบคุ คลในประเทศ
สำเนำหนังสือรับรองบริ ษัทฉบับที่อพั เดทล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดกำร
ใช้ สทิ ธิ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ำมี) และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อม
รับรองสำเนำถูกต้ อง ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ ตำม ก.) หรื อ ข.) แล้ วแต่กรณี
ง.) นิติบคุ คลต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้ สทิ ธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องและเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจ
ลงลำยมือชื่อตำม ก.) หรื อ ข.) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
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8. วิธีกำรชำระเงิน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื อ้ หุ้นสำมัญจะต้ องชำระเงินให้ แก่บริ ษัทตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดง
ควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญภำยในกำหนด โดยไม่เกินวันใช้ สทิ ธิ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด ดังนี ้
ก.) ชำระโดยโอนเงินสด เข้ ำบัญชีเงินฝำกของบริ ษัท ชื่อ “บริ ษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน) เพื่อกำร
เพิ่มทุ น ” ประเภทบัญ ชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญ ชี 101-8-34249-1 ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ
สำนักงำนใหญ่ สีลม โดยโอนเงินเข้ ำบัญ ชีไม่ เกินวันที่ 9 กรกฎำคม 2563 เวลำ 16.00 น. และนำส่ง
สำเนำใบนำฝำกเงินให้ แก่บริ ษัทพร้ อมกับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ หรื อ
ข.) ช ำระโดย เช็ ค ดร๊ ำฟท์ ตั๋ ว แลกเงิ น ธนำคำร หรื อ ค ำสั่ ง จ่ ำ ยเงิ น ธนำคำร ที่ ส ำมำรถเรี ย กเก็ บ ได้ ใน
กรุ งเทพมหำนคร ภำยในวันใช้ สิทธิ โดยขี ดคร่ อมสัง่ จ่ำย “บริ ษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน) เพื่อ
กำรเพิ่มทุน” ต้ องลงวันที่จองซือ้ และจะต้ องส่ งมอบถึงบริ ษัท ไม่ เกินวันที่ 8 กรกฎำคม 2563 เวลำ
11.00 น.ทัง้ นี ก้ ำรใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ จะสมบูรณ์ ต่อ เมื่ อ บริ ษั ท เรี ยกเก็ บ เงิ น จ ำนวนดังกล่ำวได้ ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ วเท่ำนัน้ หำกเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ได้ ด้ วยเหตุใดๆ ที่ มิ ได้ เกิ ด จำกบริ ษั ท ให้ ถื อ ว่ำผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำว และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้
สิทธิในครัง้ นี ้
9. สถำนที่ติดต่ อในกำรใช้ สิทธิ
สำนักงำนสำขำที่ 2 (อำคำรธนิยะพลำซ่ำ) ของบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
ติดต่อสอบถำมข้ อมูลที่ นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
:
0.652.3333 ต่อ 302
โทรสำร
:
0.2632.9899
10. เงื่อนไขอื่นๆ
10.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้
10.2 หำกบริ ษัทได้ รับหลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสำมัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่ำข้ อควำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิท ธิ ซือ้ หุ้น สำมัญ นัน้ ไม่ครบถ้ วน หรื อ ไม่ถูก ต้ อ ง หรื อปิ ดอำกรแสตมป์ ไม่ค รบถ้ วนถูกต้ องตำม ข้ อบังคับ หรื อ
กฎหมำยต่ำงๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องทำกำรแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้ สทิ ธิ มิฉะนันแล้
้ ว
บริ ษัทจะถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ
ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ชำระเงินในกำรใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน บริ ษัทสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึง่ ต่อนี ้ ตำมที่บริ ษัทเห็นสมควร
10.2.1 ถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ หรื อ
10.2.2 ถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื ้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่พึงจะได้ รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้ สิทธิ ซึ่ง
บริ ษัทได้ รับชำระไว้ จริ งตำมรำคำกำรใช้ สทิ ธิ ในขณะนัน้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ในกรณีตำมข้ อ 10.2.1 บริ ษัทจะคืนเงินที่ได้ รับไว้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำว
ให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน โดยไม่มีกำรคำนวณดอกเบี ้ย ไม่วำ่ ในกรณีใด

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

………………………………
(นำงสำวจุรีรัตน์ ลปนำวณิชย์)
กรรมกำร
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