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สิ่งที่ส่งมำด้วย 4 : 
 
 
 

 
 
ประเภท ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 6 ที่จะ

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (“ใบส ำคญั
แสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6” หรือ “MILL-W6”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขำย 

905,057,872 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท) 

วิธีกำรจดัสรร เป็นกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัท โดยไมค่ิดมลูคำ่ ในอตัรำสว่น 5 หุ้นสำมญัเดมิ ตอ่ 1 
หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิง้) โดยจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมจ ำนวนไม่
เกิน   905,057,482 หนว่ย โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในกำรได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญ 
แสดงสทิธิ 

905,057,482 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท (สีส่บิสตำงค์) 

อัตรำกำรใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสำมญั 1 หุ้น (อำจเปลีย่นแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สทิธิ) 

รำคำใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 จะเทำ่กบั 1.50 บำทตอ่หุ้น (มลูคำ่ที่ตรำไว้
เทำ่กบั 0.40 บำท) (อำจเปลีย่นแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำย
ของเดือนมิถุนำยน ธันวำคมของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 โดยจะ
สำมำรถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธันวำคมปี 2564 และในกรณีที่วนัก ำหนด
ใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัทให้เลื่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยดงักล่ำว 
เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยดงักล่ำว โดยระยะเวลำแสดงควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยจะต้องไมน้่อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิดงักลำ่ว ซึ่งคณะกรรมกำร
บริษัทหรือบคุคลที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดกำรใช้
สทิธิครัง้แรกและกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยตอ่ไป 

 

รำยละเอียดเบือ้งต้นของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 6 
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ระยะเวลำกำรเสนอขำย บริษัทจะเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 ให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 ดงักลำ่ว โดยให้คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไข
และรำยละเอียดตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกดิ
จำกกำรใช้สทิธิ 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 ที่ออกและเสนอขำย
ในครัง้นี ้เข้ำจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

กำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ เมือ่เกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ 
ที่ 6 ไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม                                                                                                                                          
1.  เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือกำร  
     แบง่แยกหุ้น 
 2. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในรำคำทีต่ ่ำกวำ่รำคำหุ้นท่ีค ำนวณได้ตำมวิธีกำรท่ีใช้  
     รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นนัน้ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นนัน้ และเป็น  
     วิธีกำรค ำนวณตำมที่ได้ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ                                                                                                                      
3. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกใหมโ่ดยก ำหนดรำคำหรือ 
    ค ำนวณรำคำของหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว ต ำ่ 
    กวำ่รำคำหุ้นท่ีค ำนวณตำมวิธีที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญั 
    แสดงสทิธิ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้  
     และเป็นวิธีกำรค ำนวณตำมทีไ่ด้ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 
 4. เมื่อบริษัทจำ่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 5. เมื่อบริษัทจำ่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือ  
     ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 จะได้รับเมื่อมกีำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม 
     ทัง้นี ้บริษัทอำจต้องด ำเนินกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนให้เพียงพอ   
     ตอ่กำรรองรับกำรปรับสทิธิข้ำงต้น และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับ   
     มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ท่ี   
     เก่ียวข้องกบักำรปรับ หรือกำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรใช้สทิธิ และรำคำใช้สทิธิ 
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เงื่อนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด เง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้ หุ้นสำมญั ซึง่รวมถึงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรใช้สทิธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสำมญั กำรเข้ำเจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด ำเนินกำร
อื่นใดอนัจ ำเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั และกำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่ว ซึ่งรวมถึงกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อ
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 1. หุ้นสำมญัที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภำพเท่ำ
เทียมกบัหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร  

2.   นอกจำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 905,057,482หุ้น ที่ได้จัดสรรไว้รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 บริษัทอำจจะต้องเพิ่มทุนขึน้ อีกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้
สิทธิเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เก่ียวข้องกับกำรขอ
อนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นที่ออก
ใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ  

3.   ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้ นจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่  6 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 4 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
กรณีที่ 1    ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสทิธิในกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ  เป็นผู้ใช้สทิธิตำมใบส ำคญั

แสดงสิทธิทัง้จ ำนวน โดยไม่ได้จ ำหนำ่ยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป  

  กรณีที่ 2   บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้จ ำนวน โดยที่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมไม่ได้จ ำหน่ำยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้เดียวกนันีอ้อกไป   

กรณีที่ 3   บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้จ ำนวน โดยที่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมได้จ ำหนำ่ยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้
เดียวกนันีอ้อกไปทัง้หมดให้กบับคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม  

กรณีที่ 4    ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสทิธิในกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ เป็นผู้  ใช้สทิธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิทัง้จ ำนวน แต่มีกำรจ ำหน่ำยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ท่ีออกโดยมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป  

 
 
  



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

 

 MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
52 Thaniya Plaza Building 29th floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333  www.millconsteel.com 

 

 
ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Control Dilution) 
โดยที ่
Q0    = จ ำนวนหุ้นสำมญัทีม่ีอยูเ่ดิมเทำ่กบั 4,525.29 ล้ำนหุ้น 
QD  = จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เพิม่ขึน้ กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญั 301.69 ล้ำนหุ้น 
QW6 = จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เพิม่ขึน้ จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 (MILL– 
             W6) ทัง้จ ำนวนซึง่เทำ่กบั 905.06 ล้ำนหุ้น 
 
 
กรณีที่  1   เท่ำกบัศนูย์ เนื่องจำกผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เป็น
ผู้ ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน โดยไม่ได้จ ำหน่ำยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่
ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป   
 
กรณีที่ 2   เทำ่กบัร้อยละ 15.79 
กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) = QW6 / (Q0 + QD + QW6) 
 
กรณีที่ 3   เทำ่กบัร้อยละ 22.08 
กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) = (QW6 + QD) / (Q0 + QD + QW6) 
 
กรณีที่ 4   เทำ่กบัร้อยละ 5.26 
กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) = QD / (Q0 + QD + QW6)   

 
ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 

 
กรณีที่ 1 เทำ่กบัร้อยละ 5.67 

กำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร (Earnings Dilution) = ( EPS0 – EPSNEW ) / EPS0 
โดยที ่
EPS0 = ก ำไรสทุธิ / Q0 
EPSNEW = ก ำไรสทุธิ /(Q0 + QD) 
 
กรณีที่ 2 เทำ่กบัร้อยละ 20.56 
กำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร (Earnings Dilution) = ( EPS0 – EPSNEW ) / EPS0 
โดยที ่
EPS0 = ก ำไรสทุธิ / Q0 
EPSNEW = ก ำไรสทุธิ /(Q0 + QD + QW6)   
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ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
กำรเสนอขำยทกุกรณีข้ำงต้นไมม่ผีลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) เนื่องจำกมี
รำคำเสนอขำย และ/หรือ รำคำแปลงสภำพ ที่รำคำไมต่ ำ่กวำ่รำคำตลำด 
 

รำยละเอียดกำรค ำนวณจ ำนวน 
หุ้นรองรับ 

วิธีกำรค ำนวณร้อยละของหุ้นรองรับ 
= (จ ำนวนหุ้นสำมญัรองรับกำรใช้สทิธิ MILL-W6 + จ ำนวนหุ้นสำมญัรองรับกำรใช้ 
สทิธิ MILL-W4 + จ ำนวนหุ้นสำมญัรองรับกำรใช้สทิธิ MILL-W4 จำกกำรปรับสทิธิ/ (จ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมจ ำนวนหุ้นท่ีจะออกใหมอ่ื่นท่ีบริษัทจะเสนอขำยควบคู่
กบั warrant ในครัง้นี)้ 
จ ำนวนหุ้นสำมญัรองรับกำรใช้สทิธิ MILL-W6 = 905.06 ล้ำนหุ้น 
จ ำนวนหุ้นสำมญัรองรับกำรใช้สทิธิรวมที่ได้มีกำรปรับสทิธิ MILL-W4 = 433.87 ล้ำนหุ้น 
จ ำนวนหุ้นสำมญัรองรับกำรใช้สทิธิ MILL-W4 จำกกำรปรับสทิธิ = 28.33 ล้ำนหุ้น 
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หุ้นสำมญั = 4,525.29 ล้ำนหุ้น 
จ ำนวนหุ้นสำมญัปันผลที่จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นสำมญัเดมิของบริษัท = 301.69 ล้ำนหุ้น 
 
ดงันัน้ 
สดัสว่นจ ำนวนหุ้นรองรับ = ร้อยละ  28.33 

 


