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ที่ MILL 028/2563 

        วันที่ 10 กนัยายน 2563 

 

เร่ือง แจ้งกําหนดการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (MILL-W4) ครัง้ท่ี 13 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ตามท่ีบริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) หรือ “บริษัท” ได้ทําการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัของบริษัท (MILL-W4) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวนทัง้สิน้ 405,440,911 หนว่ย โดยมกํีาหนดการใช้สทิธิได้ในวนัทําการ

สดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคมของแตล่ะปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ทัง้นีว้นัใช้สทิธิ

ครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 นัน้ 

 บริษัทขอแจ้งกําหนดวนัใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ น

สามญัของบริษัท (MILL-W4) ครัง้ท่ี 13 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงันี ้

1. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ  

วนัท่ี 23-29 กนัยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น 

2. วันกาํหนดการใช้สทิธิ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

3. อัตราการใช้สทิธิและราคาในการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ    

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 1.14 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.93 บาท (เน่ืองจากการปรับสทิธิ)  

บริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมี

เศษของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจาํนงขอใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ ดงันี ้

4.1 ใช้สทิธิโดยการใช้สาํคญัแสดงสทิธิหรือ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

4.1.1 ยื่นแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความให้ถกูต้อง ชดัเจน และ  ครบถ้วน 

พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถรับใบแจ้งความ

จํานงการใช้สทิธิได้ ณ สถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สทิธิ หรือ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

(www.millconsteel.com) 

http://www.millconsteel.com/
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4.1.2 นําสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงัหรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสิทธิ ตามแบบท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) 

กําหนดตามจํานวนท่ีระบอุยูใ่นแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ให้แก่บริษัท 

4.2 ใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ออกใบสําคญั

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯกําหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ 

(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งกบับริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (“TSD”) เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซือ้หุ้น ท่ีจะยื่น

ตอ่บริษัท เพ่ือดําเนินการใช้สทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4  

อนึ่ง เพ่ือความชัดเจนในขัน้ตอนรายละเอียด ขอแนะนําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถาม

เก่ียวกับขัน้ตอนและวิธีการ รวมทัง้ระยะเวลาดําเนินการตามข้อนีไ้ด้จากบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็น

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน 

4.3 หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุ้นรองรับตามการใช้สทิธิ 

ก.) บคุคลสญัชาติไทย  

สําเนาบตัรประชาชน ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่น

ช่ือ/ช่ือนามสกลุ เป็นต้น) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ข.) บคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย   

สาํเนาหนงัสอืเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ค.) นิติบคุคลในประเทศ 

สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฉบับท่ีอัพเดทล่าสุดท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  ก่อนวัน

กําหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสอืเดินทาง ท่ียงั

ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ ตาม ก.) หรือ ข.) แล้วแต่

กรณี  

ง.) นิติบคุคลตา่งประเทศ 

สําเนาหนงัสือสําคัญการจัดตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและหนังสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัใช้สทิธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องและเอกสารหลกัฐานของผู้มี

อํานาจลงลายมือช่ือตาม ก.) หรือ ข.) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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5. วิธีการชาํระเงนิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องชําระเงินให้แก่บริษัทตามจํานวนท่ีระบใุนแบบแสดง

ความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัภายในกําหนด โดยไมเ่กินวนัใช้สทิธิ  โดยวิธีหนึง่วิธีใด ดงันี ้

ก.) ชําระโดยโอนเงินสด เข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท ช่ือ “บริษัท มิลล์คอน สตีล จาํกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่ม

ทุน” ประเภทบญัชีออมทรัพย์  เลขท่ีบญัชี 101-8-34249-1  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสํานกังาน

ใหญ่สลีม โดยโอนเงนิเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.  และนําสง่สาํเนาใบนําฝาก

เงินให้แก่บริษัทพร้อมกบัแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  หรือ 

ข.) ชําระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร 

ภายในวนัใช้สทิธิ  โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จาํกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน”  ต้องลง

วันที่จองซือ้และจะต้องส่งมอบถงึบริษัท ไม่เกินวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ทัง้นีก้ารใช้สทิธิ

ซือ้หุ้นสามญัจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแล้วเท่านัน้ 

หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก

การใช้สทิธิดงักลา่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นี ้แตท่ัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสทิธิท่ีจะ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ถดัไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สดุท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 
 

6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  

สาํนกังานสาขาท่ี 2 (อาคารธนิยะพลาซา่) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซา่ ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์  

เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

 

ติดตอ่สอบถามข้อมลูท่ี นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์  : 02-652-3333 ตอ่ 259 

โทรสาร  : 02-632-9899 
 

7. เงื่อนไขอื่นๆ 

7.1 จํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเตม็เทา่นัน้ 

7.2 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสทิธิไมค่รบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้

หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้

สิทธิซือ้หุ้ นสามัญนัน้ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือ

กฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัท่ีใช้สิทธิ มิฉะนัน้

แล้วบริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นีส้ิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และบริษัทจะจดัสง่
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ใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่วา่ใน

กรณีใด 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ

ประการใดประการหนึง่ตอ่นี ้ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร 

7.2.1 ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 

7.2.2 ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากบัจํานวนท่ีพึงจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง

บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ 

ในกรณีตามข้อ 7.2.1 บริษัทจะคืนเงินท่ีได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว

ให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนั โดยไมม่ีการคํานวณดอกเบีย้ ไมว่่าในกรณีใด ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ียงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หรือ  

ในกรณีตามข้อ  7.2.2 บริษัทจะสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ พร้อมเงินสว่นท่ีเหลอื (ถ้ามี) ในกรณีท่ีบริษัทถือวา่มี

การใช้สทิธิเพียงบางสว่นคืนให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน  14 วนั โดยจะไมม่ีการคํานวณดอกเบีย้ไมว่่า

ในกรณีใดๆ อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ียงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้

สดุท้าย 

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

   

                         

    (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 

     กรรมการ 


