
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ หรือ MILL-W4 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
  วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ..............................................................          
  ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี.................................................. 
เรียน บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน)  
 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...............................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด........................................................................
อยูบ้่านเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย…………...................................ถนน.............................................แขวง/ต าบล............................................................................
เขต/อ าเภอ.........................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์..................................โทรศพัท์................................................................................
สญัชาติ.............................................................อาชีพ........................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี....................................ประเภทการเสียภาษี  หกัภาษี   ไม่หกัภาษี 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขบตัรประชาชนเลขท่ี  .......................................................................... 
    บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว   ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง ........................................................................... 
    นิติบคุคลสญัชาติไทย    เลขทะเบียนบริษัท  .......................................................................... 
    นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว   เลขทะเบียนบริษัท  .......................................................................... 
ในฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สทิธิ.................................................................หน่วย 
2. จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ..............................................................................หุ้น (อตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ: 1.14 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 1.93 บาท) 

(เน่ืองจากการปรับสิทธิ) 
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั...................................................บาท (ตัวอกัษร...................................................................................................................................บาท) 
4. ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย 

 เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, ตัว๋แลกเงินธนาคาร สัง่จ่าย หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือบญัชี “บริษัท มิลล์คอน สตีล 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” 
  เลขท่ีเช็ค.................................................ลงวนัท่ี....................................ธนาคาร................................................................................................สาขา..................................................... 
 เงินสด /เงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 101-8-34249-1  ช่ือบัญชี “บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน  

5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ้
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีสง่มอบ..........................................................จ านวน......................................................................หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) ...........................................................................จ านวน......................................................................หน่วย 
วิธีการรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)  
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท.............................................. สมาชิกผู้ฝาก
เลขท่ี.......................................... (ตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญันี)้ น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี.................................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งตอ่ไปนี  ้

  มารับด้วยตนเองท่ีส านกังานสาขาท่ี 2 (อาคารธนิยะ พลาซา่) ของบริษัทฯ 
  มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมารับท่ีส านกังานสาขาท่ี 2 (อาคารธนิยะ พลาซา่) ของบริษัทฯ โดยได้ยื่นใบมองอ านาจมาพร้อมกบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในครัง้นี ้
  ให้บริษัทฯ สง่ใบส าคัญแสดงสิทธิสว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิให้แก่ข้าพเจ้าตามช่ือ ท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้น 

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี
........................................ (ตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญันี)้ น าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้
ขายหุ้นเลขท่ี..........................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้ 
ให้ออกหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้าตามช่ือ ท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้น  

 ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัสรรให้ และจะไมย่กเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจ้าไมส่ง่แบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นให้ถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/เงินสด 
มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไมผ่่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิ
การจองซือ้หุ้น 

ลงช่ือ........................................................................................ผู้แสดงความจ านง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ (ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอก) 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)..............................................................................................................ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษัทฯ โดยได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจ านวน.........................................................หน่วย และจ านวนใช้สิทธิเป็น...............................................หนว่ยรวมเป็น
เงินท่ีช าระ.................................................................................................................บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน..........................................................................หน่วย ช าระ
โดย  เงินสด/เงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรัพย์ สัง่จ่าย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน)  เพื่อการเพิ่มทุน” 

 เช็ค,ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, ตัว๋แลกเงินธนาคาร  เลขท่ีเช็ค................................ลงวนัท่ี................................ธนาคาร.................................................สาขา.................................. 
       

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ...................................................................................... 
 

 


