บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 012/2562
วันที่ 2 พฤษภำคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

การปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3, 4 และ 5 (MILL-W3, MILL-W4 และ MILLW5)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรไว้ เป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญ จาก
กาไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ นไม่เกิน 130,211,445.78 บาท นัน้
บริ ษัทขอเรี ยนให้ ทราบว่า การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว มีผลต่อการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 3, 4 และ 5 (MILL-W3, MILL-W4 และ MILL-W5) ตามเงื่อนไขการการปรับสิทธิ ข้ อ 5 และข้ อ 6 ของข้ อกาหนด
สิทธิ ซึ่ง บริ ษั ทจะต้ องทาการปรั บ อัตราการใช้ สิท ธิ และราคาการใช้ สิท ธิ ของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เพื่ อ ไม่ทาให้ สิท ธิ ของผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
Price 1

=

Price 0 x [MP - (D – R)]
[MP]

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP]
[MP - (D – R)

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนากาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
หลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้ อยละ 60 หารด้ วยจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิ
ได้ รับเงินปั นผล
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“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” เป็ นราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง 7 วันทาการ (ระหว่างวันที่ 23
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562)ก่อนวันผู้ซือ้ หุ้นสามัญ ไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล เท่ากับ 1.04 บาท (วัน แรกที่ตลาดหลักทรัพ ย์
ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XD) โดยเมื่อคานวณตามสูตรข้ างต้ นแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

MILL-W3

เดิม
อัตราใช้ สทิ ธิ
ราคาใช้ สทิ ธิ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ใหม่
อัตราใช้ สทิ ธิ
ราคาใช้ สทิ ธิ

MILL-W4

MILL-W5

1 : 1.067
2.813

1 : 1.067
2.063

1:1
1.800

1 : 1.099
2.732

1 : 1.099
2.003

1 : 1.030
1.748

ทังนี
้ ้ราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ข้างต้ นมีผลบังคับใช้ ทนั ที ตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มสี ทิ ธิ รับเงินปั น
ผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XD) และในการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อไปตังแต่
้ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้ นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ
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