
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ หรือ MILL-W6 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
  วนัที่ยื่นความจ านงการใชส้ิทธิ..............................................................          
  ทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขที่.................................................. 
เรียน บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน)  
 ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...............................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด........................................................................
อยู่บา้นเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย…………...................................ถนน.............................................แขวง/ต าบล............................................................................
เขต/อ าเภอ.........................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัท.์...............................................................................
สญัชาติ.............................................................อาชีพ........................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................ประเภทการเสียภาษี  หกัภาษี   ไม่หกัภาษี 
โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขบตัรประชาชนเลขที ่  .......................................................................... 
    บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว   ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดนิทาง ........................................................................... 
    นิติบคุคลสญัชาติไทย    เลขทะเบียนบริษัท  .......................................................................... 
    นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว   เลขทะเบียนบริษัท  .......................................................................... 
ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของ บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ทิธิ.................................................................หน่วย 
2. จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ..............................................................................หุน้ (อตัราการใชส้ิทธิเท่ากบั 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ: 1 หุน้สามญั ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท) 
3. รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั...................................................บาท (ตัวอกัษร...................................................................................................................................บาท) 
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดย 

 เช็ค, ดร๊าฟท,์ แคชเชียรเ์ช็ค, ตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่าย หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายชื่อบญัชี “บริษัท มิลลค์อน สตีล 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการเพ่ิมทุน” 
  เลขที่เช็ค.................................................ลงวนัที่....................................ธนาคาร................................................................................................สาขา..................................................... 
 เงินสด /เงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรพัยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ เลขที่ 101-8-34249-1  ชื่อบัญชี “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการเพ่ิมทุน  

5. ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  และขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้
เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ..........................................................จ านวน......................................................................หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี) ...........................................................................จ านวน......................................................................หน่วย 
วิธีการรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี)  
 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ขอรบัทอนนัน้ไวใ้นชือ่ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท.............................................. สมาชิกผูฝ้าก
เลขที่.......................................... (ตามที่ระบไุวด้า้นหลงัฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญันี)้ น าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหุน้เลขที่.................................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ขอรบัทอนไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งตอ่ไปนี ้

  มารบัดว้ยตนเองที่ส  านกังานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะ พลาซ่า) ของบริษัทฯ 
  มอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัที่ส  านกังานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะ พลาซ่า) ของบริษัทฯ โดยไดย้ื่นใบมอบอ านาจมาพรอ้มกบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิในครัง้นี ้
  ใหบ้ริษัทฯ ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ขา้พเจา้ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 45 วนันบัจากวนัที่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้ 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท........................................สมาชิกผูฝ้ากเลขที่
........................................ (ตามที่ระบไุวด้า้นหลงัฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญันี)้ น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้
ขายหุน้เลขที่..........................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ 
ใหอ้อกหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้มาใหข้า้พเจา้ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 45 วนั นบัจากวนัที่ใชส้ิทธิจอง
ซือ้หุน้  

 ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนที่ท่านจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ใหถ้ึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท/์แคชเชียรเ์ช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/เงินสด 
มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิ
การจองซือ้หุน้ 

ลงชื่อ........................................................................................ผูแ้สดงความจ านง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ (ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอก) 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)..............................................................................................................ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษัทฯ โดยไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัจ านวน.........................................................หน่วย และจ านวนใชส้ิทธิเป็น...............................................หนว่ยรวมเป็น
เงินที่ช  าระ.................................................................................................................บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน..........................................................................หน่วย ช าระ
โดย  เงินสด/เงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรพัย ์สั่งจ่าย “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  เพ่ือการเพ่ิมทุน” 

 เช็ค,ดร๊าฟท,์ แคชเชียรเ์ช็ค, ตั๋วแลกเงินธนาคาร  เลขที่เช็ค................................ลงวนัที่................................ธนาคาร.................................................สาขา.................................. 
       

เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอ านาจ...................................................................................... 
 

 


