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ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน  สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานอยู่เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29                        

ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 
2564 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุ้ นสามัญ จ านวนไม่เกิน 
1,235,076,008  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 
กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 1,235,076.008 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.40 บาท 
รวม 494,030,403.20 บาท โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวม  
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน หุ้นสามญั 1,235,076,008   0.40 494,030,403.20 

󠇡 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั    

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
อตัราสว่น 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
ตอ่หุ้น (บาท) 

วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญั 
ไมเ่กิน 

301,685,828
หุ้น 

15:1 - - - 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (MILL-
W6) 

ไมเ่กิน 
905,057,482

หุ้น 

5:1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MILL-W6 จดัสรร โดย

ไมค่ิดมลูคา่ 
ราคาการใช้สทิธิ 1.50 

บาทตอ่หุ้น  

- โปรดดู
รายละเอียด
โดยสงัเขปของ 
MILL-W6 ตาม
สิ่งที่สง่มาด้วย 3  

เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (MILL-W4) 

ไมเ่กิน 
28,332,698หุ้น 

- - - - 

 

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน ( F53-4 ) 
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หมายเหต ุใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (MILL-W6) นี ้เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทโดยไมค่ิด
มลูคา่ ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่1หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (กรณีมีหนว่ยให้ปัดเศษทิง้) 
 
3. ก ำหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
โดยจัดประชุม ณ โรงแรมแม่น า้ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2564) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข กำรขออนุญำต  
 (ถ้ามี) 

4.1   การด าเนินการในการจดทะเบยีนเพิ่มทนุ และ การจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้ว ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
4.2   ขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขออนมุตัใิห้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

   
5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

5.1   เพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 
5.2   ท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจที่สงูขึน้ 

 
6. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1  นโยบายเงินปันผล 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
6.2  ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นปันผล จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลในอนาคต 

 
7. รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสนิใจในกำรอนุมัตกิำรเพิ่มทุน/ 
 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

-ไมม่ี-  
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8. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

กำรด ำเนินกำร วัน / เดอืน / ปี 
ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2564 11 มีนาคม 2564 
ก าหนดวนั Record Date ในการเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น 

31 มีนาคม 2564 

ก าหนดวนั Record Date ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล 10 พฤษภาคม 2564 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 29 เมษายน  2564 
จดทะเบยีนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน  14  วนันบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 
วนัจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 28 พฤษภาคม 2564 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 .................................................. 
 ( นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
 กรรมการ 


