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วันที ่13 ธันวำคม 2564 

 
เรื่อง แจง้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั (MILL-W4) ครัง้ที่ 18 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ตำมที่บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) หรือ “บรษิัท” ไดท้ ำกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สำมญัของบรษิัท (MILL-W4) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ จ ำนวนทัง้สิน้ 405,440,911 หน่วย โดยมกี ำหนดกำรใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท ำกำร
สดุทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน และธันวำคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีว้ันใชสิ้ทธิ
ครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 และวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 นัน้ 

 บริษัทขอแจง้ก ำหนดวันใชสิ้ทธิและระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมญัของบรษิัท (MILL-W4) ครัง้ที่ 18 ในวนัท่ี 30 ธันวำคม 2564 ดงันี ้

1. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ  
วนัท่ี 23-29 ธันวำคม 2564 เวลำ 9.00-16.00 น 

2. วันก ำหนดกำรใช้สทิธ ิ
วนัท่ี  30 ธันวำคม 2564 

3. อัตรำกำรใช้สทิธิและรำคำในกำรใช้สิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ    
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 1.268 หุน้ ในรำคำหุ้นละ 1.735  บำท (เนื่องจำกกำรปรบั
สิทธิ)  

บริษัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมี
เศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

4. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงขอใช้สิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งยื่นเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ ดงันี ้ 

4.1 ใชสิ้ทธิโดยกำรใชส้ ำคญัแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
4.1.1 ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัที่ไดก้รอกขอ้ควำมให้ถกูตอ้ง ชดัเจน และ  ครบถว้น 

พรอ้มทัง้ลงลำยมือชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถรบัใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิได ้ณ สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ หรือ สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบริษัทที่ 
(www.millconsteel.com) 

http://www.millconsteel.com/
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4.1.2 น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้อนดำ้นหลังหรือใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมแบบที่บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยฯ์”) 
ก ำหนดตำมจ ำนวนที่ระบอุยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั ใหแ้ก่บรษิัท 

4.2 ใชสิ้ทธิในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) 
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอใหอ้อกใบส ำคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยฯ์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรพัย ์
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรพัยด์ังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กับบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (“TSD”) เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรซือ้หุน้ ที่จะยื่น
ต่อบรษิัท เพื่อด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 4  

อนึ่ง เพื่อควำมชัดเจนในขั้นตอนรำยละเอียด ขอแนะน ำใหผู้้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถำม
เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีกำร รวมทั้งระยะเวลำด ำเนินกำรตำมข้อนีไ้ด้จำกบริษัทหลักทรัพยท์ี่ท  ำหน้ำที่เป็น
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน 

4.3 หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้หุน้รองรบัตำมกำรใชสิ้ทธิ 
ก.) บคุคลสญัชำติไทย  

ส ำเนำบตัรประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้เปล่ียน
ชื่อ/ชื่อนำมสกลุ เป็นตน้) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ข.) บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย   
ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ค.) นิติบคุคลในประเทศ 
ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทฉบับที่อัพเดทล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  ก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ ตำม ก.) หรือ ข.) แลว้แต่
กรณี  

ง.) นิติบคุคลต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บังคับและหนังสือรบัรองที่ออกไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซึ่งรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้งและเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ี
อ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม ก.) หรือ ข.) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
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5. วิธีกำรช ำระเงนิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่บริษัทตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดง

ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัภำยในก ำหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ  โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงันี ้ 

ก.) ช ำระโดยโอนเงินสด เขำ้บญัชีเงินฝำกของบรษิัท ชื่อ “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเพิ่ม
ทุน” ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ เลขที่บญัชี 101-8-34249-1  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำส ำนกังำน
ใหญ่สีลม โดยโอนเงนิเข้ำบัญชีไม่เกินวันที ่29 ธันวำคม 2564 เวลำ 16.00 น.  และน ำส่งส ำเนำใบน ำฝำก
เงินใหแ้ก่บรษิัทพรอ้มกบัแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั  หรือ 

ข.) ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหำนคร 
ภำยในวนัใชสิ้ทธิ  โดยขีดครอ่มสั่งจ่ำย “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเพิ่มทุน”  ต้องลง
วันที่จองซือ้และจะต้องส่งมอบถึงบริษัท ไม่เกินวันที ่28 ธนัวำคม 2564 เวลำ 11.00 น. ทัง้นีก้ำรใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สำมัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้เท่ำนั้น  
หำกเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจำกบริษัท ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิก
กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว และบรษิัทตกลงใหถื้อเป็นกำรยกเลิกกำรขอใชสิ้ทธิในครัง้นี ้แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นกำรตดัสิทธิที่จะ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญในครัง้ถัดไป เวน้แต่เป็นกำรยกเลิกกำรใชสิ้ทธิในครัง้สดุทำ้ยใหถื้อว่ำหมดสิทธิที่จะซือ้หุน้
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวอีกต่อไป 
 

6. สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธ ิ  
ส ำนกังำนสำขำที่ 2 (อำคำรธนิยะพลำซ่ำ) ของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซำ่ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์ 
เขตบำงรกั  กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ติดต่อสอบถำมขอ้มลูที่ นกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์  : 02-652-3333 ต่อ 259 
โทรสำร  : 02-632-9899 

 

7. เงือ่นไขอืน่ๆ 
7.1 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเตม็เทำ่นัน้ 
7.2 หำกบรษิัทไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีระบไุวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซื ้อ

หุน้สำมญั หรือบรษิัทตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตำมขอ้บังคับหรือ
กฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขก่อนวนัที่ใชสิ้ทธิ มิฉะนั้น
แลว้บรษิัทจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นีสิ้น้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และบรษิัทจะจดัส่ง
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำใน
กรณีใด 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อนี ้ตำมที่บรษิัทเห็นสมควร 

7.2.1 ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 
7.2.2 ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมัญที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่พึงจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซึ่ง

บรษิัทไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้ 
ในกรณีตำมขอ้ 7.2.1 บริษัทจะคืนเงินท่ีไดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว
ใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใด ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวยงัมีผลใชไ้ดต้่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย หรือ  

ในกรณีตำมขอ้  7.2.2 บรษิัทจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ พรอ้มเงินส่วนท่ีเหลือ (ถำ้มี) ในกรณีที่บรษิัทถือว่ำมี
กำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วนคืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน  14 วนั โดยจะไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้ไม่ว่ำ
ในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ย 

  
 จึงเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 

   

                         
    (นำงสำวจรุีรตัน ์ลปนำวณิชย)์ 
     กรรมกำร 


