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วันที ่6 มิถุนำยน 2565 
 
เรื่อง แจง้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยและขอพกักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์MILL-W4 
เรียน ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท (MILL-W4) 
 
 

 ตำมที่บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษิัท (MILL-W4) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ ำนวนทัง้สิน้ 405,440,911 หน่วย โดยมีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของ
เดือนมีนำคม มถินุำยน กนัยำยน และธันวำคมของแต่ละปีปฏิทนิตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีว้นัใชสิ้ทธิครัง้แรกจะ
ตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 และวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 นัน้ 
 

 บริษัทขอแจ้งก ำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมญัของบรษิัท (MILL-W4) ครัง้สดุทำ้ย ในวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 ดงันี ้
 

1. วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4)  
บริษัทจะด ำเนินกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (MILL-W4) เป็นเวลำ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ย ตัง้แต่วนัท่ี 20 มิถนุำยน 2565 – 11 กรกฎำคม 2565  
 

2. ระยะเวลำหยุดพักกำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4) โดยกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP 
บริษัทขอให้ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย สั่งหยุดพักกำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4) โดยกำรขึน้
เครื่องหมำย SP (หำ้มซือ้ขำย) 2 วนัท ำกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน จนถึงวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย  
ตัง้แต่วนัท่ี 16 มิถนุำยน 2565 – 11 กรกฎำคม 2565 
 

3. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย คือไม่น้อยกว่ำ 15  วันก่อนวันทีใ่ช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย  
วนัท่ี 24  มิถนุำยน  – 8 กรกฎำคม 2565 เวลำ 9.00 – 16.00 น (ยกเวน้วนัเสำร ์– อำทิตย)์ 
 

4. วันก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 
วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565  
 

5. อัตรำกำรใช้สิทธิและรำคำในกำรใช้สิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ    
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 1.434 หุน้ ในรำคำหุน้ละ  1.534 บำท (ตำมกำรปรบัสิทธิ) 
 

บรษิัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกนิจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีเศษ
ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 
 

6. กำรสิน้สภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W4) 
ตัง้แต่วนัท่ี 12 กรกฎำคม 2565 เป็นตน้ไป ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิัทฯ (MILL-W4) จะหมดอำย ุและสิน้สดุจำกกำร
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

2 
 

7. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงขอใช้สิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งยื่นเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ ดงันี ้ 
 

7.1 ใชสิ้ทธิโดยกำรใชส้ ำคญัแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
7.1.1 ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัที่ไดก้รอกขอ้ควำมใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และ  ครบถว้น 

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

7.1.2 น ำส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้อนดำ้นหลังหรือใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมแบบที่บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยฯ์”) 
ก ำหนดตำมจ ำนวนที่ระบอุยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั ใหแ้ก่บรษิัท 

7.2 ใชสิ้ทธิในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) 
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอใหอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยฯ์ก ำหนด โดยยื่นต่อบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) ของ
ตน และบริษัทหลักทรพัยด์ังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับบริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(“TSD”) เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรซือ้หุ้น ที่จะยื่นต่อบริษัท เพื่อ
ด ำเนินกำรใชสิ้ทธิ  
 

อนึ่ง เพื่อควำมชัดเจนในขั้นตอนรำยละเอียด ขอแนะน ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถำม
เก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีกำร รวมทัง้ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมขอ้นีไ้ดจ้ำกบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ท  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้
ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน 
 

7.3 หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้หุน้รองรบัตำมกำรใชสิ้ทธิ 
ก.) บคุคลสญัชำติไทย  

ส ำเนำบัตรประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้เปล่ียน
ชื่อ/ชื่อนำมสกลุ เป็นตน้) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ข.) บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย   
ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ค.) นิติบคุคลในประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือรบัรองบรษิัทฉบบัท่ีอพัเดทล่ำสดุที่กระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน  ก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ
นิติบุคคล (ถำ้มี) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ ตำม ก.) หรือ ข.) แลว้แต่กรณี  

ง.) นิติบคุคลต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บรษิัท หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัและหนงัสือรบัรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซึ่งรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้งและเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจ
ลงลำยมือชื่อตำม ก.) หรือ ข.) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

http://www.millconsteel.com/
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8. วิธีกำรช ำระเงนิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื ้อหุน้สำมญัจะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่บริษัทตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดง

ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัภำยในก ำหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ  โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงันี ้
 

ก.) ช ำระโดยโอนเงินสด เขำ้บัญชีเงินฝำกของบริษัท ชื่อ “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำร

เพิ่มทุน” ประเภทบัญชีออมทรพัย ์ เลขที่บัญชี 101-8-34249-1  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
ส ำนักงำนใหญ่สีลม โดยโอนเงินเข้ำบัญชีไม่เกินวันที่ 8 กรกฎำคม 2565 เวลำ 16.00 น.  และน ำส่ง
ส ำเนำใบน ำฝำกเงินใหแ้ก่บรษิัทพรอ้มกบัแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั  หรือ  
 

ข.) ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋ วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่ งจ่ำยเงินธนำคำร ที่ สำมำรถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัใชสิ้ทธิ  โดยขีดคร่อมสั่งจ่ำย “บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อ
กำรเพิ่มทุน”  ตอ้งลงวันที่จองซือ้และจะต้องส่งมอบถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 7 กรกฎำคม 2565 เวลำ 
11.00 น.ทั้งนี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท  เรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้เท่ำนั้น หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจำกบริษัท ให้ถือว่ำผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำว และบริษัทตกลงใหถื้อเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้
สิทธิในครัง้นี ้  

 

9. สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธิ  
ส ำนกังำนสำขำที่ 2 (อำคำรธนิยะพลำซ่ำ) ของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์ 
เขตบำงรกั  กรุงเทพมหำนคร 10500 
 
ติดต่อสอบถำมขอ้มลูที่ นกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์  : 0.652.3333 ต่อ 302 
โทรสำร  : 0.2632.9899 
 

10. เงือ่นไขอื่นๆ 
10.1  จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
10.2  หำกบริษัทไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้

หุน้สำมัญ หรือบรษิัทตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับหรือ
กฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิ มิฉะนัน้แลว้
บรษิัทจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นีสิ้น้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ  

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อนี ้ตำมที่บรษิัทเห็นสมควร 

10.2.1 ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 
10.2.2 ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมัญที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่พึงจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่ง

บรษิัทไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้ 
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ในกรณีตำมขอ้ 10.2.1 บริษัทจะคืนเงินที่ไดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว
ใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใด  

    จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
 

                         ขอแสดงควำมนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

          (นำงสำวจรุีรตัน ์ลปนำวณิชย)์ 
                                 กรรมกำร 


