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- สรุปข้อสนเทศ - 

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ.ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน)
ครัง้ที 6 (MILL-W6) 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ 868,069,302 หนว่ย 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 868,069,302 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท 

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด(มหาชน) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญ
เดิมของบริษัท ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก
ในครัง้นี ้ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 (โดยหากมีเศษของหุ้นสามญัหรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ เกิดขึน้จากการค านวณให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้) 

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ชื่อ จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ ร้อยละของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครัง้นี ้

1. กลุม่ลสีวสัดิ์ตระกลู
- นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู 
- บริษัท นิมิตร โฮลดิง้ จ ากดั 
- นางอารีรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 
- นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 
- นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 

384,371,746 
354,703,500 
16,968,304 
10,784,849 

1,164,799 
750,294 

44.28 
40.86 
1.95 
1.24 
0.13 
0.09 

2. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั
(มหาชน)

147,567,999 17.00 

3. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 64,000,000 7.37 
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,452,417 1.55 
5. นายเฉลมิชยั มหากิจศิริ 13,285,620 1.53 
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI

BANKING CORPORATION LIMITED,
HONGKONG BRANCH

11,596,780 1.34 

7. นางสชุาดา ลสีวสัดิ์ตระกลู 10,986,090 1.27 
8. นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ 10,576,000 1.22 
9. CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG

CLIENTS H.K.
9,441,676 1.09 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 9,298,421 1.07 

รวม 674,576,749 77.71 
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การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 วนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และ
ธนัวาคมของแตล่ะปีตามที่ระบไุว้ในใบส าคญัแสดงสทิธิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้วนัใช้สทิธิครัง้แรกจะตรง
กบัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 23
พฤษภาคม 2567 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 1  ตรงกบั วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 2  ตรงกบั วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 3  ตรงกบั วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 4  ตรงกบั วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 5  ตรงกบั วนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 6  ตรงกบั วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2566 
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 7  ตรงกบั วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2567 (ซึง่เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

 ในกรณีที่วนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนวนัใช้

สทิธิแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีข้อก าหนดสทิธิให้สามารถเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิก่อนก าหนดได้ 

 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
(ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายภายใน 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย จะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์
จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ให้เลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า) 

การแจ้งข่าวเก่ียวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซือ้หุ้ นสามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และ
ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ในระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ ส าหรับวนัใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย บริษัทจะส่งรายละเอียดดงักล่าวให้กับผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามรายช่ือที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนครัง้สดุท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลว่งหน้าภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย  
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 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ 

 บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้
ใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม 

1) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตัง้แต่วันที่ได้มีการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดัใน
ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น
สามญัของบริษัท" 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณี
ที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออก
ใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่าย หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด  

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดหาร
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัท า
การ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออก
ใหม ่(วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไมม่ีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้
ด้วยกนัให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การ
เสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนัให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลใน
วงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั 
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หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่นหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่
ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัไมไ่ด้
รับสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Right  Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทจะได้รับจาก
การขายหลกัทรัพย์ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั หกั
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลักทรัพย์นัน้ รวมกับเงินที่ จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือ
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับ
การใช้สทิธินัน้ 

  “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 2) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัส าหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล 
(วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงั
หกัภาษีเงินได้ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยเร่ิมตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีของปี 2564 ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิ
จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD) 

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้ นค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงิน
ได้ของผลการด าเนินงานของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถึงเงิน
ปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 
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วันที่ใช้ในการค านวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่
เหตกุารณ์ใดๆนัน้ไมไ่ด้ก าหนดอยูใ่นข้อ 1) – 5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้
สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิใหม ่(หรือปรับจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิแทนอตัราการใช้สทิธิ) อยา่ง
เป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทัง้นีใ้ห้ถือว่าผลการพิจารณานัน้
เป็นที่สดุ โดยบริษัทจะแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ให้ทราบโดยเร็ว รวมทัง้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วนั นบัจากวนัท่ีมีเหตใุห้ต้องด าเนินการเปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ หรือผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุ พร้อมทัง้
ปิดประกาศข้อก าหนดสทิธิที่ได้รับการแก้ไข ณ ท่ีท าการส านกังานใหญ่ของบริษัท

7) การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) เป็นอิสระต่อกนั
ส าหรับในกรณีที่เหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนัให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดบัดงันีค้ือ ข้อ 1) 
5) 4) 2) 3) 6) โดยในแตล่ะล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการ
ใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหนง่ 

8) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) บริษัทจะด าเนินการแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งต่อ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบภายใน 15
วนันบัจากวนัท่ีที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ

9) บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแตจ่ะ
มีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ

10) บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการ
ใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนมุตัิให้ออก
หุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่ส านกังานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นรองรับ

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายใบส าคัญแสดงสิทธิ  -ไมม่ี- 

อื่น ๆ ที่ส าคัญ -ไมม่ี- 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ -ไมม่ี- 

จัดท าโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
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