บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 003/2564
วันที่ 12 มีนำคม 2564
เรื่ อง

แจ้ งกำหนดกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ (MILL-W4) ครัง้ ที่ 15

เรี ยน

กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำมที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) หรื อ “บริ ษัท” ได้ ทำกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสำมัญของบริษัท (MILL-W4) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จำนวนทังสิ
้ ้น 405,440,911 หน่วย โดยมีกำหนดกำรใช้ สทิ ธิได้ ในวันทำกำร
สุดท้ ำยของเดือนมีนำคม มิถนุ ำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้วันใช้ สทิ ธิ
ครัง้ แรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยำยน 2560 และวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยตรงกับวันที่ 11 กรกฎำคม 2565 นัน้
บริ ษัทขอแจ้ งกำหนดวันใช้ สิทธิ และระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกำรซื ้อหุ้น
สำมัญของบริ ษัท (MILL-W4) ครัง้ ที่ 15 ในวันที่ 31 มีนำคม 2564 ดังนี ้
1. ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
วันที่ 24-30 มีนำคม 2564 เวลำ 9.00-16.00 น
2. วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ
วันที่ 31 มีนำคม 2564
3. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิและรำคำในกำรใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ 1.14 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.93 บำท (เนื่องจำกกำรปรับสิทธิ)
บริ ษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตรำกำรใช้ สิทธิ หำกมี
เศษของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
4. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้ งควำมจำนงขอใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องยื่นเอกสำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
4.1 ใช้ สทิ ธิโดยกำรใช้ สำคัญแสดงสิทธิหรื อ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
4.1.1 ยื่นแบบแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญที่ได้ กรอกข้ อควำมให้ ถกู ต้ อง ชัดเจน และ ครบถ้ วน
พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถรับใบแจ้ งควำม
จำนงกำรใช้ สทิ ธิได้ ณ สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้ สทิ ธิ หรื อ สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริ ษัทที่
(www.millconsteel.com)
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4.1.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ ำนหลั งหรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมแบบที่บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ”)
กำหนดตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ ให้ แก่บริ ษัท
4.2 ใช้ สทิ ธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องกำรใช้ สิทธิ ต้ องแจ้ งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอให้ ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรั พย์
(Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรแจ้ งกับบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรซื ้อหุ้น ที่จะยื่น
ต่อบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรใช้ สทิ ธิตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 4
อนึ่ง เพื่อควำมชัดเจนในขันตอนรำยละเอี
้
ยด ขอแนะนำให้ ผ้ ูถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ติดต่อสอบถำม
เกี่ ยวกับ ขัน้ ตอนและวิธีกำร รวมทัง้ ระยะเวลำดำเนิน กำรตำมข้ อ นีไ้ ด้ จำกบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ ที่ ทำหน้ ำที่ เป็ น
นำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
4.3 หลักฐำนประกอบกำรจองซื ้อหุ้นรองรับตำมกำรใช้ สทิ ธิ
ก.) บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประชำชน ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ งเปลีย่ น
ชื่อ/ชื่อนำมสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ข.) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ค.) นิติบคุ คลในประเทศ
ส ำเนำหนัง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ฉบับ ที่ อัพ เดทล่ำ สุด ที่ ก ระทรวงพำณิ ช ย์ อ อกให้ ไม่ เกิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน
ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ พร้ อมลงนำมรั บ รองส ำเนำถูก ต้ อ งโดยผู้ มี อ ำนำจลงนำมของนิ ติ บุค คลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ ตำม ก.) หรื อ ข.) แล้ วแต่
กรณี
ง.) นิติบคุ คลต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสื อสำคัญ กำรจัดตัง้ บริ ษัท หนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อบังคั บและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิ น 6
เดือน ก่อนวันใช้ สทิ ธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องและเอกสำรหลักฐำนของผู้มี
อำนำจลงลำยมือชื่อตำม ก.) หรื อ ข.) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
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5. วิธีกำรชำระเงิน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ 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) เพื่อกำรเพิ่ม
ทุน” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 101-8-34249-1 ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำสำนักงำน
ใหญ่สีลม โดยโอนเงินเข้ ำบัญชีไม่ เกินวันที่ 30 มีนำคม 2564 เวลำ 16.00 น. และนำส่งสำเนำใบนำฝำก
เงินให้ แก่บริ ษัทพร้ อมกับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ หรื อ
ข.) ชำระโดย เช็ค ดร๊ ำฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อคำสัง่ จ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรี ยกเก็บได้ ในกรุงเทพมหำนคร
ภำยในวันใช้ สทิ ธิ โดยขีดคร่อมสัง่ จ่ำย “บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเพิ่มทุน” ต้ องลง
วันที่จองซือ้ และจะต้ องส่ งมอบถึงบริษัท ไม่ เกินวันที่ 29 มีนำคม 2564 เวลำ 11.00 น. ทังนี
้ ้กำรใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสำมัญจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัท เรี ยกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้ วเท่ำนัน้
หำกเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้ เกิดจำกบริ ษัท ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิก
กำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นกำรตัดสิทธิที่จะ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ ถัดไป เว้ นแต่เป็ นกำรยกเลิกกำรใช้ สิทธิในครัง้ สุดท้ ำยให้ ถือว่ำหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป
6. สถำนที่ติดต่ อในกำรใช้ สิทธิ
สำนักงำนสำขำที่ 2 (อำคำรธนิยะพลำซ่ำ) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
ติดต่อสอบถำมข้ อมูลที่ นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
:
02-652-3333 ต่อ 259
โทรสำร
:
02-632-9899
7. เงื่อนไขอื่นๆ
7.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้
7.2 หำกบริ ษัทได้ รับหลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสำมัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ วำ่ ข้ อควำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ นัน้ ไม่ครบถ้ วน หรื อ ไม่ถูกต้ อง หรื อปิ ดอำกรแสตมป์ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตำมข้ อบังคับหรื อ
กฎหมำยต่ำงๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องทำกำรแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้ สิทธิ มิฉะนัน้
แล้ วบริ ษัทจะถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทจะจัดส่ง
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ใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วำ่ ใน
กรณีใด
ในกรณี ที่ ผ้ ูถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ชำระเงิน ในกำรใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน บริ ษั ทสงวนสิทธิ ที่ จะดำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึง่ ต่อนี ้ ตำมที่บริ ษัทเห็นสมควร
7.2.1 ถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ หรื อ
7.2.2 ถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื ้อมีจำนวนเท่ำกับ จำนวนที่พึงจะได้ รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้ สิทธิ ซึ่ง
บริ ษัทได้ รับชำระไว้ จริ งตำมรำคำกำรใช้ สทิ ธิในขณะนัน้
ในกรณีตำมข้ อ 7.2.1 บริ ษัทจะคืนเงินที่ได้ รับไว้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำว
ให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน โดยไม่มีกำรคำนวณดอกเบี ้ย ไม่ว่ำในกรณีใด ทังนี
้ ้ ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่มีกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวยังมีผลใช้ ได้ ตอ่ ไปจนถึงวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย หรื อ
ในกรณีตำมข้ อ 7.2.2 บริ ษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ำมี) ในกรณีที่บริ ษัทถือว่ำมี
กำรใช้ สทิ ธิเพียงบำงส่วนคืนให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน โดยจะไม่มีกำรคำนวณดอกเบี ้ยไม่ว่ำ
ในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ยงั ไม่มีกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวยังมีผลใช้ ตอ่ ไปจนถึงวันใช้ สทิ ธิครัง้
สุดท้ ำย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำวจุรีรัตน์ ลปนำวณิชย์)
กรรมกำร

