บริษัท มิลล์ คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 028/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563

เรื่ อง

แจ้ งกําหนดการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครัง้ ที่ 13

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) หรื อ “บริ ษัท” ได้ ทําการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัท (MILL-W4) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จํานวนทังสิ
้ ้น 405,440,911 หน่วย โดยมีกําหนดการใช้ สทิ ธิได้ ในวันทําการ
สุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้วันใช้ สทิ ธิ
ครัง้ แรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2560 และวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นัน้
บริ ษัทขอแจ้ งกําหนดวันใช้ สิทธิ และระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท (MILL-W4) ครัง้ ที่ 13 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี ้
1. ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
วันที่ 23-29 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น
2. วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
วันที่ 30 กันยายน 2563
3. อัตราการใช้ สทิ ธิและราคาในการใช้ สิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ 1.14 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.93 บาท (เนื่องจากการปรับสิทธิ)
บริ ษัทจะออกหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมี
เศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้ งความจํานงขอใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องยื่นเอกสารแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
4.1 ใช้ สทิ ธิโดยการใช้ สาํ คัญแสดงสิทธิหรื อ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.1.1 ยื่นแบบแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ อง ชัดเจน และ ครบถ้ วน
พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้ งความ
จํานงการใช้ สทิ ธิได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ หรื อ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทที่
(www.millconsteel.com)
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4.1.2 นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลังหรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ตามแบบที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”)
กําหนดตามจํานวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ให้ แก่บริ ษัท
4.2 ใช้ สทิ ธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้ สิทธิ ต้ องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯกําหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์
(Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้ งกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“TSD”) เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการซื ้อหุ้น ที่จะยื่น
ต่อบริ ษัท เพื่อดําเนินการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4
อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขันตอนรายละเอี
้
ยด ขอแนะนําให้ ผ้ ูถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ ติดต่อสอบถาม
เกี่ ยวกับ ขัน้ ตอนและวิธีการ รวมทัง้ ระยะเวลาดําเนิน การตามข้ อ นีไ้ ด้ จากบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ ที่ ทําหน้ าที่ เป็ น
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
4.3 หลักฐานประกอบการจองซื ้อหุ้นรองรับตามการใช้ สทิ ธิ
ก.) บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประชาชน ที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ น
ชื่อ/ชื่อนามสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ข.) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ค.) นิติบคุ คลในประเทศ
สํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ฉบับ ที่ อัพ เดทล่า สุด ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ อ อกให้ ไม่ เกิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน
กํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ พร้ อมลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ งโดยผู้ มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุค คลนัน้ และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั
ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ ตาม ก.) หรื อ ข.) แล้ วแต่
กรณี
ง.) นิติบคุ คลต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตัง้ บริ ษัท หนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิ น 6
เดือน ก่อนวันใช้ สทิ ธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องและเอกสารหลักฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม ก.) หรื อ ข.) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
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5. วิธีการชําระเงิน
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องชําระเงินให้ แก่บริ ษัทตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดง
ความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญภายในกําหนด โดยไม่เกินวันใช้ สทิ ธิ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด ดังนี ้
ก.) ชําระโดยโอนเงินสด เข้ าบัญชีเงินฝากของบริ ษัท ชื่อ “บริ ษัท มิลล์ คอน สตีล จํากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่ม
ทุน” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 101-8-34249-1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงาน
ใหญ่สลี ม โดยโอนเงินเข้ าบัญชีไม่ เกินวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. และนําส่งสําเนาใบนําฝาก
เงินให้ แก่บริ ษัทพร้ อมกับแบบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อ
ข.) ชําระโดย เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ทีส่ ามารถเรี ยกเก็บได้ ในกรุงเทพมหานคร
ภายในวันใช้ สทิ ธิ โดยขีดคร่อมสัง่ จ่าย “บริษัท มิลล์ คอน สตีล จํากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” ต้ องลง
วันที่จองซือ้ และจะต้ องส่ งมอบถึงบริษัท ไม่ เกินวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ทังนี
้ ้การใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัท เรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ วเท่านัน้
หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก
การใช้ สทิ ธิดงั กล่าว และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ถัดไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิในครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
6. สถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ
สํานักงานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะพลาซ่า) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อสอบถามข้ อมูลที่ นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
:
02-652-3333 ต่อ 259
โทรสาร
:
02-632-9899
7. เงื่อนไขอื่นๆ
7.1 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้
7.2 หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความทีผ่ ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ นัน้ ไม่ครบถ้ วน หรื อ ไม่ถูกต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับหรื อ
กฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้ สิทธิ มิฉะนัน้
แล้ วบริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทจะจัดส่ง
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ใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ใน
กรณีใด
ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ ชําระเงิน ในการใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน บริ ษั ทสงวนสิทธิ ที่ จะดําเนินการ
ประการใดประการหนึง่ ต่อนี ้ ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร
7.2.1 ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
7.2.2 ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจํานวนเท่ากับจํานวนที่พึงจะได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่ง
บริ ษัทได้ รับชําระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้
ในกรณีตามข้ อ 7.2.1 บริ ษัทจะคืนเงินที่ได้ รับไว้ และใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าว
ให้ กบั ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยไม่มีการคํานวณดอกเบี ้ย ไม่ว่าในกรณีใด ทังนี
้ ้ ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ ได้ ตอ่ ไปจนถึงวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย หรื อ
ในกรณีตามข้ อ 7.2.2 บริ ษัทจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) ในกรณีที่บริ ษัทถือว่ามี
การใช้ สทิ ธิเพียงบางส่วนคืนให้ กบั ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีการคํานวณดอกเบี ้ยไม่ว่า
ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ ตอ่ ไปจนถึงวันใช้ สทิ ธิครัง้
สุดท้ าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
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