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วนัท่ี 11 เมษายน 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย  

1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่1/2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินงวดประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 
4. ข้อมลูคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2561 
5. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอยีดคา่สอบบญัชี  
6. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 ที่จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม (MILL-W5) 
7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)  
8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน ในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นขัน้ตอนในการเข้าประชมุ 
9. รายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) และ ใบประจ าตอ่ 
11. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
12. แผนท่ีตัง้ของสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที ่1/2561 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จดัประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ ห้องแมน่ า้  แกรนด์ บอลรูม      
ชัน้ 2 เลขที ่2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
        
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1) 
 
หลักการและเหตุผล บริษัท ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 และได้สง่
ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 จึงขอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ 
ดงักลา่ว 
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หมายเหต ุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
 
หลักการและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 48 คณะกรรมการได้จดัให้มีการท างบดลุและ งบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 นี ้ได้รับการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระส าคญั
จากงบการเงิน ดงันี ้

              หนว่ย : ล้านบาท 
ฐานะทางการเงนิ ปี 2560 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรัพย์ 17,640.60 12,806.28 

หนีส้นิ 11,714.13 6,338.41 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,926.47 6,467.87 

 
                หนว่ย : ล้านบาท 
ผลการด าเนินงาน ปี 2560 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายได้รวม 20,134.09 12,968.55 

คา่ใช้จา่ยรวม 19,270.88 11,244.16 

ก าไรสทุธิ 143.09 1,318.77 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.03 0.34 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
และ ได้รับการการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
 
หลักการและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดบริษัท มี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้แล้วในแตล่ะปี และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้อง
ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมนียัส าคญั ทัง้นี ้ในสว่นของหุ้นบริุมสทิธิ บริษัทมีเง่ือนไขในการ
จ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิในอตัราร้อยละ 5 ของเงินลงทนุ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บนัทกึดงันี ้

ก าไรส าหรับปีสิน้ สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                 1,318,767,997.48  บาท 
 หกั : ขาดทนุสะสมยกมาจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559       353,041,765.47  บาท 
 ก าไรก่อนการจดัสรร                      965,726,232.01  บาท 
 หกั : ส ารองตามกฎหมาย (5% ของก าไรสทุธิประจ าปี)*        48,286,311.60  บาท 
  ก าไรท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร                     917,439,920.41  บาท 
หมายเหต.ุ * 5% ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) 

  
โดยในปีด าเนินงาน 2560 บริษัทฯ มีก าไรก่อนการจดัสรรเป็นจ านวน 917,439,920.41 บาท (เก้าร้อยสบิเจ็ดล้านสีแ่สนสาม

หมื่นเก้าพนัเก้าพนัเก้าร้อยยี่สบิบาทสี่สบิเอ็ดสตางค์) จึงมีความประสงค์ที่จะจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 
5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560หลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงิน 48,286,311.60 บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสนแปด
หมื่นหกพนัสามร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) พร้อมทัง้จ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ, แบบ ค และ ผู้ ถือหุ้นสามญั
ตามรายละเอียดดงันี ้
 

หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค.  จ่ายเป็นเงินสด หุ้นละ 0.1015 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้บริษัทมีจ านวนหุ้นบริุมสิทธิหมวด ค. รวมทัง้สิน้
เป็นจ านวน 192,118,226 หุ้น (หนึง่ร้อยเก้าสบิสองล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นแปดพนัสองร้อยยี่สบิหกหุ้น) อยา่งไรก็ตามบริษัทมีเงินปัน
ผลค้างจ่ายปี 2559 ให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิหมวด ค.  

ดงันัน้คิดเป็นเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ หมวด ค. รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนไม่เกิน 38,999,999.88 บาท 
(สามสบิแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทแปดสบิแปดสตางค์) โดยแบง่เป็น  

- เงินปันผลค้างจ่ายปี 2559 จ านวน 19,499,999.94 บาท (สบิเก้าล้านสีแ่สนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้า

สบิสีส่ตางค์)  
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- เงินปันผลส าหรับปี 2560  จ านวน 19,499,999.94 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้า

สบิสีส่ตางค์)  

หุ้นสามัญ บริษัทจะจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 270,823,262 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสบิล้านแปดแสนสอง
หมื่นสามพนัสองร้อยหกสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.0267 
บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิม ในอตัรา 15 (สิบห้า) หุ้นสามญัต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามญัปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ 108,329,304.80 บาท 
(หนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพนัสามร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์)  ในกรณีที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการจ่ายปันผลค านวณได้
ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะตดัเศษหุ้นดงักลา่วทิง้ และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.0267 บาท  

และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จ านวนไมเ่กิน 13,541,163.10 บาท (สบิสามล้านห้าแสนสีห่มื่นหนึง่พนัหนึง่ร้อยหกสบิสามบาท
สิบสตางค์) ในอตัราหุ้นละ 0.0033 บาท เพื่อรองรับภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวล
รัษฎากร 

การจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั คิดรวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)ตอ่หุ้น 
 

ทัง้นี ้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิปันผล คือวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมายและการจา่ยปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ แบบ ค. และผู้ ถือหุ้นสามญั 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5            พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3  และ 4) 
  

หลักการและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 23 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่ 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออก แตอ่าจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าเป็น
กรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 นี ้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในอตัรา
หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 4 คน ได้แก่ 

1. พล.ต.อ. สนุทร     ซ้ายขวญั                             รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายปรารถนา      บงกชมาศ                         กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายสทิธิชยั       ลสีวสัดิ์ตระกลู                        กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นางสาวสทุธิรัตน์   ลสีวสัดิ์ตระกลู                     กรรมการ 

 
ซึง่ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลตามรายนามดงักลา่วข้างต้นเป็นบคุคลที่

มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวตัิการท างานท่ีดี และมีภาวะผู้ น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม 
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ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท  จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่   
 

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูของกรรมการทัง้หมดที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลัน่กรองถึงความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการส าหรับปี 2561  ดงันี ้ 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานคณะกรรมการ  60,000.-  บาท/เดือน 

   รองประธานกรรมการ  25,000.-  บาท/เดือน 
   กรรมการ    20,000.-  บาท/เดือน 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ* 10,000.-  บาท/เดือน  
   กรรมการตรวจสอบ*    5,000.-  บาท/เดือน  
   ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 30,000.-  บาท/เดือน     

 
คา่เบีย้ประชมุรายครัง้** 
เบีย้ประชมุกรรมการรายครัง้ดงันี ้

   ประธานกรรมการ   10,000.-  บาท/ครัง้ 
   รองประธานกรรมการ    5,000.-  บาท/ครัง้ 

 กรรมการ       5,000.-  บาท/ครัง้ 

หมายเหตุ  
 * เบีย้ประชมุรายเดือนเพิ่มเติมจากต าแหนง่ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในกรณี
ที่กรรมการตรวจสอบด ารงต าแหนง่ดงักลา่วในคณะกรรมการบริษัท  

**ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี และกรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบีย้ประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารการลงทนุ  จะได้เบีย้ประชมุรายครัง้
เพิ่มอีก 5,000 บาทตอ่ครัง้ ในอตัราสงูสดุไมเ่กิน 8 ครัง้ตอ่ปี โดย กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุดงักลา่ว
ข้างต้น 
  ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีส าหรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,740,000 บาท 
โดยเมื่อได้จดัสรรครบตามสว่นของแตล่ะคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถกูจดัสรรตามสดัสว่นให้แก่
คณะกรรมการและกรรมการชดุเฉพาะตา่งๆตามปริมาณการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ และ ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น 
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หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยในสว่นของการเลอืกตัง้กรรมการ จะท าการลงมติเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล และในเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการจะท า
การลงมติแยกตา่งหาก 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
   (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อที่ 45  ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการ
พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิให้แต่งตัง้บริษัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใด    
คนหนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2561 
 

 1. นางสาววรรญา   พทุธเสถียร     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4387 
 2. นายเชิดสกลุ      อ้นมงคล           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7195 

 3. นางสาววราภรณ์   อินทรประสทิธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7881 
 4. นางสาวชลทิชา  เลศิวิไล    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12258 

 5. นางสาววราภรณ์   พนัธ์ภกัดีนพุงษ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12261 

 
นอกจากนี ้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และ / หรือ

สว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่ อ
การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,320,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 และ/หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7195 และ/หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7881  และ/หรือนางสาว
ชลทิชา เลศิวิไล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12258 และ/หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนพุงษ์ ผู้ สอบบัญ ชี รับอนุญาต เ ลขที่  
12261  แห่งบริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนาม
ดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคน
อื่นของ บริษัท  ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ ากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 เป็น
จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 3,320,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปี
ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 5 
 
หลักการและเหตผล บริษัทมีความประสงค์ที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 5 ใน

จ านวนไม่เกิน 905,058,084 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นแปดพันแปดสิบสี่หุ้ น) หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (ทัง้หุ้ นสามัญและหุ้น

บริุมสทิธิ) ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 5 (ห้า) หุ้นเดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึง่) หนว่ย โดย

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้ หุ้ นสามัญของบริษัทได้ 1 (หนึ่ง) หุ้ น ในราคาหุ้ นละ 1.80 บาท ตาม

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้ หุ้นสามญัซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 ทัง้นี  ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั และการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้ นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จ ะซือ้หุ้ นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 ในจ านวนไม่เกิน 905,058,084 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นแปดพนัแปดสิบสี่หุ้น) 
หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (ทัง้หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ) ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น(Record date)  ที่มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 ให้ทราบภายหลงัจากการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 และผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับหุ้นปันผลจะได้รับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 5 ด้วย 

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 659,271,011.20 บาท (หกร้อยห้าสิบ
เก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,648,177,528  หุ้น (หน่ึงพันหกร้อยสี่สิบแปดล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
ยี่ สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ 0.40 บาท (สี่ สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,114,244,321.20  บาท (สองพันหน่ึงร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท
ยี่สิบสตางค์) เป็น 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นห้า
พันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
 
หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี ้
คณะกรรมการบริษัทจะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 659,271,011.20 บาท (หกร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพนัสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,648,177,528  หุ้น (หนึ่งพนัหกร้อยสี่สิบแปดล้านหนึง่แสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยีส่บิแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,114,244,321.20  บาท 
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(สองพนัหนึง่ร้อยสบิสีล้่านสองแสนสีห่มื่นสีพ่นัสามร้อยยี่สบิเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) เป็น 2,773,515,332.40 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ด
สบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นห้าพนัสามร้อยสามสบิสองบาทสีส่บิสตางค์) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  1) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 160,000,000 บาท (หนึง่ร้อยหกสบิล้านบาท) โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 400,000,000 หุ้น (สีร้่อยล้านหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของ
หุ้นท่ีช าระเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นในวงจ ากดั (Private Placement)  
  2) การเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ จ านวน 362,023,233.60 บาท (สามร้อยหกสบิสองล้านสองหมื่นสามพนัสอง
ร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 905,058,084 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นแปดพนัแปดสบิสี่
หุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้ หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 
5 ซึง่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

  3) การเพิ่มทนุจ านวน 102,995,971.60 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสบิ
สตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 270,823,262 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสบิล้านแปดแสนสองหมื่นสามพนัสองร้อยหกสบิสองหุ้น) 
เพือ่เตรียมไว้ส าหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 
  4) การเพิ่มทุนจ านวน 17,549,182.80 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบ
สตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 43,872,957 หุ้น (สี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพนัเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) เพื่อรองรับ
การปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 
  5) การเพิ่มทนุจ านวน 11,369,290.00 บาท (สบิเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพนัสองร้อยเก้าสบิบาท) โดยการออกหุ้น
สามญัใหมจ่ านวน 28,423,225 หุ้น (ยี่สบิแปดล้านสีแ่สนสองหมื่นสามพนัสองร้อยยี่สบิห้าหุ้น) เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 
  ทัง้นี ้วตัถุประสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) คือ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท 
และ/หรือ ใช้เป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี ้
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวน 659,271,011.20 บาท (หกร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,648,177,528  หุ้น (หนึ่งพนัหกร้อยสีส่ิบแปดล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิแปดหุ้น) มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,114,244,321.20  บาท (สองพนัหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสีพ่นั
สามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เป็น 2,773,515,332.40 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัสามร้อย
สามสบิสองบาทสีส่บิสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 14 ที่ผ่านมา
ข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,773,515,332.40  บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นห้าพนั
สามร้อยสามสบิสองบาทสีส่บิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 6,933,788,331 หุ้น (หกพนัเก้าร้อยสามสบิสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปด
พนัสามร้อยสามสบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:     
 หุ้นสามญั 6,741,670,105 หุ้น (หกพนัเจ็ดร้อยสีส่บิเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึง่ร้อยห้า

หุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ 192,118,226 หุ้น (หนึง่ร้อยเก้าสบิสองล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นแปดพนัสอง

ร้อยยี่สบิหกหุ้น) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 
หลักการและเหตุผล จากที่บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 659,271,011.20 บาท (หกร้อย
ห้าสบิเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึง่พนัสบิเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,648,177,528  หุ้น (หนึง่พนั
หกร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทนุจด
ทะเบียน 2,114,244,321.20  บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์ ) เป็น 
2,773,515,332.40 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ ) บริษัทจะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 - จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั และ/
หรือผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลกัษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งบคุคลดงักลา่วจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยราคาเสนอ
ขายข้างต้นเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทซึง่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยย้อนหลงัระหวา่ง 7-15 วนัท าการ ติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย   

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 905,058,084 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นแปดพนัแปดสิบสี่หน่วย) โดยมี
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 ซึง่
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน  270,823,262 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสบิล้านแปดแสนสองหมื่นสามพนัสองร้อย
หกสบิสองหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 
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- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 43,872,957 หุ้น (สีส่บิล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพนัเก้าร้อยห้าสบิเจ็ดหุ้น) 
เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 28,423,225 หุ้น (ยี่สบิแปดล้านสีแ่สนสองหมื่นสามพนัสองร้อยยี่สบิห้าหุ้น) 
เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 
 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรเช่น (1) การจัดสรรหุ้น
สามญั ในแต่ละคราวเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น เง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั เพิ่มทนุดงักลา่ว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุดงักลา่ว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอ
ผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือ
ขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้ นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวนไมเ่กิน 1,648,177,528  หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสีส่บิแปดล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 11 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 ทัง้นี ้บริษัท ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่1/2561  (Record Date) ใน
วนัท่ี 29 มีนาคม 2561  
 อนึ่ ง  บ ริ ษัทฯ ไ ด้ เผยแพร่หนังสือ เ ชิญประชุม  พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไ ว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.millconsteel.com) ด้วยแล้ว 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยขอให้เตรียมหลกัฐานที่ต้อง
ใช้เพื่อการประชมุดงัมีรายละเอียดตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ และ
สรุปขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8  โดยบริษัท จะด าเนินการประชุม
ตามข้อบงัคบัของบริษัท  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11  และ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุม
และลงมติแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 9  
และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมเอกสารประกอบมายงั สว่นเลขานกุารบริษัทบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 52 
อาคาร ธนิยะพลาซา่ ชัน้ที่ 29 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.02-652-3333 โดยให้ถึงบริษัทก่อน
วนัประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ 
 

http://www.millconsteel.com/
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         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                  นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู 
         กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :  

 
 
 

 

บริษัท มิลล์คอนสตีล จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

 
เวลาและสถานที่ 
 

ประชมุ เมื่อวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องแมน่ า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 
2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายจิรัซย์ เหรียญชัยยวานิช เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ โดยในการประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนันี ้มีระเบียบวาระรวมทัง้สิน้ 16 วาระ โดยแบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณาที่ต้องถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รวม 7 วาระ  ถือเสยีงข้างมากรวม 8 วาระ และ วาระ
เพื่อทราบอีก 1 วาระ ส าหรับวิธีการลงคะแนนเสียง หุ้นสามญัจ านวนหุ้น 1 หุ้นจะมีเสียงเท่ากบั  1 เสียง และหุ้นบริุมสิทธิ จ านวน 1 
หุ้น จะมีเสยีงเทา่กบั 1 เสยีง ในวาระใดๆ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรืองดออกเสยีง จะสรุปวา่ได้มีการลงมติเป็นเอกฉนัท์ ถ้ามีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใด “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสยีง” ก็ให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงตามที่บริษัทได้แจกให้ โดยกาเคร่ืองหมาย กากบาท 
“X”  หรือ เคร่ืองหมายถกู “”ลงในช่องที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ และส่งมอบให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท  ทัง้นีใ้นวาระที่เก่ียวข้องกบัการ
เลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดการด ารงต าแหน่งตามวาระจะท าการพิจารณาลงมติอนมุตัิเป็นรายบคุคล  จากนัน้ได้กลา่วแนะน า
กรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชมุดงันี ้

 
กรรมการบริษัท 
1. พลเอกวินยั  ภทัทิยะกลุ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
2. พล.ต.อ.สนุทร  ซ้ายขวญั  รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
3.   นายปรารถนา  บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
5. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั กรรมการอิสระ 
6. นายโสภณ  ผลประสทิธ์ิ กรรมการ 
7. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ 
8. นายสทิธิชยั  ลสีวสัดิ์ตระกลู  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
9. นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู  กรรมการ 
10. นางสาวจรีุรัตน์  ลปนาวณิชย์ กรรมการ 

 

 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 
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ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
1. ศาตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภกัดี โพธิศิริ  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2. นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชี / บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั 
3. นายสรุพงศ์ แซเ่ฮง   ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัท เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากดั 
4. คณุพงศรัณญ์ เติมอริยบตุร  ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัท เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากดั 
5. คณุธนโชติ พิสพหธุาร   ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัท เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากดั 
6. นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช   เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
7. นายธรรมรัตน์ แสงจนัทร์   รองผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
 
ประธานกลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวนันี ้และ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง และ ที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 47 คน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 2,006,184,550 
หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 49.48 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงกลา่วเปิด
การประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 และ ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

 
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ของบริษัท มีขึน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 

2559 โดยรายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 1 ซึ่งมีด้วยกนัทัง้สิน้ 19 หน้า ทัง้นีค้ณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่วไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
โดยมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 310,040,000 หุ้น ท าให้มีจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ เป็น 

2,316,224,550 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
ซึง่ประชมุไปเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  2,316,224,550 เสยีง 
  ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง 
  งดออกเสยีง  - เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

 

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา โดยคณุสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะเป็นผู้รายงานให้ท่ีประชมุทราบ 
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ทัง้นี ้สรุปภาพรวมของผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พร้อมกับ ข้อมูลอื่นๆ  มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี หรือ สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่อยูใ่นรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ เพื่อความสะดวกกบัผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุในวนันีท้กุทา่นจะได้รับรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบของเอกสารซึง่พิมพ์จากข้อมลูใน ซีดีรอม (CD-ROM)  เพิ่ม  

นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานสรุปภาพรวมของการด าเนินงานของกลุม่บริษัทในปี 2559 จนถึงปัจจุบนั ในสว่น
ของโครงสร้างของกลุม่บริษัท บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ซึง่ผลติเหลก็เส้นส าหรับงานก่อสร้าง มีก าลงัการผลติอยู ่2 แหง่ 
คือ ที่กรุงเทพฯ ก าลงัการผลิต 270,000 ตนัต่อปี และที่จงัหวดัระยอง  ก าลงัลงัการผลิต 360,000 ตนัต่อปี ต่อมาในสว่นของบริษัท
ย่อย ได้แก่บริษัท ซนัเทค เมทลัส์ จ ากดั ด าเนินการจดัการเศษเหล็ก, บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั ด าเนินการหลอมเศษเหล็กเป็น
เหล็กแท่ง (Billet), บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จ ากดั, บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั ซึ่งจ าหน่ายเหล็กและวสัดกุ่อสร้าง โดยจะ
ช่วยกระจายสนิค้าไปสูต่า่งจงัหวดั และบริษัท มิลล์คอน ทิฮา จ ากดั ซึง่อยูใ่นประเทศพมา่ 

ในสว่นของบริษัทร่วมที่บริษัทได้ร่วมลงทนุกบัพาร์ทเนอร์ ต่างๆ มีดงันี ้บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั ซึ่งบริษัทได้
ร่วมลงทนุกบัพาร์ทเนอร์จากประเทศญ่ีปุ่ น เมื่อต้นปี 2559, บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล จ ากดั ร่วมลงทนุในประเทศพมา่ ปัจจุบนั
เร่ิมผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จ ากัด, บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด และบริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต 
จ ากดั 

ต่อมานายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้เลา่ถึงประวตัิการเติบโตของบริษัท โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 2550 ที่บริษัทเร่ิมจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จนถึงในปี 2559 ซึง่บริษัทได้มีการลงทนุท่ีส าคญัอยู ่3 รายการ คือ 1. การร่วมลงทนุผลติเหลก็เกรด
พิเศษ  2. การร่วมลงทุนผลิตเหล็กในประเทศพม่า ซึ่งปัจจุบนัสามารถผลิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  3. การร่วมลงทุนกับลองกอง 
สตดูิโอ ซึง่มี Builk.com ท าโปรแกรมส าหรับซือ้ขายวสัดกุ่อสร้างออนไลน์ 

ในด้านของ Core Value ขององค์กร บริษัทได้ใช้นโยบาย 4C ( Change Challenge Commitment Collaboration)  เป็นตวั
ขบัเคลือ่นการด าเนินงานขององค์กร ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดย 4C มีความหมายดงันี ้

Change คือ ต้องการให้บริษัทมีการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่องไปในทางที่ดี 
Challenge คือ การตัง้เป้าหมายที่มีความท้าทาย และเมื่อเผชิญต้องพยายามผา่นไปให้ได้ 
Commitment คือ การรักษาค ามัน่ในสิง่ที่พดูไว้แล้ว 
Collaboration คือ ความร่วมมือกนัของพนกังานในองค์กร   
 จากนัน้นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้อธิบายถึงภาพรวมของอตุสาหกรรมเหล็ก  ทัง้ภาพรวมของอตุสาหกรรมเหล็กโลก 

และอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย  
ส าหรับนโยบายของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากการผลติเหลก็ทัว่ไปแล้วนัน้ เรายงัเน้นไปสู ่3 กลุม่หลกั คือ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Construction Material & Engineering บริษัทเน้นในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในส่วนวสัดุก่อสร้าง ซึ่ง

ปัจจุบนัเรามี supply chain ตัง้แต่เศษเหล็ก เหล็กเส้น รวมถึง cut & bend แล้ว บริษัทยงัปรับช่องทางการขายใหม่เช่นบนตลาด e-
commerce เพื่อสง่ตรงไปยงัลกูค้าใหม่ๆ  ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า และตรงตอ่เวลา ซึง่เรียกวา่ smart supply chain   

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ บริษัทร่วมมือกบั Kobelco ซึ่งเป็นบริษัทเหล็กที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ น และมีความ
ช านาญในการผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษ การร่วมทุนดงักล่าวท าให้เราเป็นบริษัทเพียงรายเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาค
อาเซียนที่สามารถผลิตเหล็กเกรดพิเศษส าหรับป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ได้ โดยเหล็กลวดจะเป็นวตัถดุิบที่จะน าไปผลิตเป็น
ชิน้สว่นรถยนต์ เช่น น๊อต สปริง เป็นต้น 

กลุม่ที่ 3 กลุม่ Synergy Business บริษัทพยายามมองหาธุรกิจที่มีความเก่ียวข้องกบัวสัดกุ่อสร้าง และการลดต้นทนุ เช่น 
solar rooftop, logistic และการลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่บริษัทจะมุง่เน้น 3 กลุม่นี ้ตัง้แตปี่ 2559 – 2563 เพื่อความมัน่คงของบริษัท 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            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 15 

ต่อจากนัน้ นายสิทธิชยั ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ในปี 2560 นี ้บริษัทได้ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ ทัง้ใน
ภูมิภาคอาเซียน รวมถึง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มากขึน้ และที่ส าคญัในปีนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะตัง้  International Headquarter 
(IHQ) เนื่องจากบริษัทเน้นขยายการลงทนุในอาเซียนมากขึน้ ซึ่งภาครัฐก็ได้สนบัสนนุบริษัทที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ นอกจากนี ้
บริษัทจะเร่ิมผลิตเหล็กเกรดพิเศษ เพื่อป้อนเข้าสูอ่ตุสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งจะติตดตัง้เคร่ืองจกัรเสร็จเรียบร้อยในกลางปีนี ้โดยปีนีถื้ อ
เป็นปีที่ส าคญั เป็นปีแหง่การเปลีย่นแปลง และบริษัทมัน่ใจวา่จะท าได้ตามเป้าหมาย  

 
ประธาน กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถามค าถามใดๆ 
 
ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาตามรายละเอียดข้างต้น 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น 
 

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะให้คณุจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็นผู้ รายงานสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบังบ
การเงินของบริษัทให้ที่ประชมุทราบ ทัง้นี ้รายละเอียดของงบการเงินงวดประจ าปี 2559 ปรากฏตาม สิง่ที่แนบมา 2 ของหนงัสอืเชิญ
ประชมุ ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM)  

 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ได้น าเสนอรายงานข้อมลูส าคญัของงบการเงินงวดประจ าปี 2559 ให้ที่ประชมุ

ทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินท่ีส าคญัได้ ดงัตอ่ไปนี ้
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 

รายการ 2559 2558 เปลี่ยนแปลง % 

รายได้รวม 19,700 13,605 6,095 45% 

รายได้จากการขายและการบริการ 19,214 12,331 6,883 56% 

ก าไรขัน้ต้น 1,617 778 839 108% 

EBITDA 1,216 1,628 -412 -25% 

ก าไรสุทธิ 394 685 -291 -42% 

EBITDA จากการด าเนินงาน 1,247 847 400 47% 

ก าไรสุทธิ จากการด าเนินงาน 425 -97 522 538% 
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(หนว่ย: ล้านบาท) 

ฐานะทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

2559 2558 

สนิทรัพย์ 17,850.53 19,235.95 

หนีส้นิ 12,027.45 13,418.04 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,823.08 5,817.91 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุด้วยตนเอง ได้ขอให้บริษัทช่วยสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัข้อมลูที่บริษัทได้แจ้ง

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ไปในช่วงสองวนัก่อนท่ีผา่นมา เนื่องจากตนไมม่ีเวลาติดตามรายละเอียด 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ข้อมลูที่บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ไปเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 

2560 ที่ผ่านมา เป็นการชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมในหมายเหตปุระกอบงบการเงินงวดประจ าปี 2559 เก่ียวกบัการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูของลกูหนีร้ายหนึ่ง จ านวน 289 ล้านบาท และ ลกูหนีอ้ื่นอีกจ านวน 35 ล้านบาท โดยลกูหนีร้ายดงักลา่ว เป็นคู่ค้าของบริษัทมา
ตัง้แต่ประมาณปี 2555 โดยบริษัทได้เร่ิมท าการตัง้ส ารองลูกหนีด้ังกล่าวในปี 2558 บางส่วน และ ที่เหลือทัง้หมดในปี 2559 ซึ่ง 
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยจะขอให้ นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้ อ านวยการฝ่าย
กฎหมาย ของบริษัท ได้เป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

นายธรรมรัตน์ แสงจนัทร์ ได้ชีแ้จงวา่ หนีจ้ านวน 35 ล้านบาท  ได้มีการด าเนินการฟ้องร้องแล้ว และ ได้มีการด าเนินคดีทาง
กฎหมายจนถึงที่สดุแล้ว โดยขณะนี ้อยู่ระหว่างการบงัคบัคดีตามค าพิพากษา ส าหรับหนีจ้ านวน 289 ล้านบาท อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการในทางกฎหมาย เนื่องจาก ลกูหนีร้ายดงักลา่วอยู่ในกระบวนการขอฟืน้ฟูกิจการ ซึ่งบริษัทได้หารือกบัที่ปรึกษากฎหมาย
แล้วเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการตอ่ไป 

นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในอดีต และ
บริษัทได้ท าการตัง้ส ารองไว้ครบถ้วนแล้วโดยจะไมม่ีการตัง้ส ารองในกรณีดังกลา่วเพิ่มเติมอีก 
 

และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 
โดยมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม 8  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 89,499,600 หุ้น ท าให้มีจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ เป็น 

2,405,724,150 หุ้น 
 

มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

               เห็นด้วย  2,405,008,650  เสยีง 
               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
  งดออกเสยีง           715,500  เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธาน ได้มอบหมายให้นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานรายละเอียดเก่ียวกบัการงดจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทให้ที่ประชมุได้รับทราบ 
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นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช ได้รายงานต่อที่ประชมุวา่  โดยในปีด าเนินงาน 2559 นัน้ บริษัท (งบเฉพาะกิจการ) มีผลขาดทนุ
สุทธิเป็นจ านวน 373,254,335 บาท และมีผลขาดทุนสะสม 353,041,765 บาท จึงท าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น
สามญั และผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ หมวด ค. ได้ 
 

 ทัง้นี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ในแต่ละรอบปีบญัชีใด ๆ บริษัท จะต้องท าการจ่ายปันผลในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
ของเงินลงทุนที่ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. ได้ช าระแล้ว โดยจ่ายจากเงินก าไรหรือก าไรสะสมของบริษัท โดยในปีใดหากบริษัทไม่
สามารถจ่ายปันผล ให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิเหลา่นัน้ได้ ให้น าปันผลดงักลา่วสะสมค้างช าระไว้ และ รวมไว้กบัปันผลที่จะช าระในรอบ
ปีถดัไป (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่เงินก าไรท่ีจะน ามาจ่ายเงินปันผลได้มีจ านวนไมเ่พียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบริุมสิทธิ
หมวด ค. ได้ตามที่ก าหนดไว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. ตามจ านวนก าไรที่มีอยู่และสามารถจ่ายได้ตาม
สดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ค. แต่ละรายที่ถืออยู่ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุม
คณะกรรมการ 

อนึง่ในงบการเงินรวมของบริษัทยงัคงมีผลก าไร แตเ่นื่องจากบริษัทยอ่ยตา่งๆ อยูใ่นช่วงของการลงทนุ ทางฝ่ายจดัการจึงเห็น
ควรให้มีการติดตามเฝ้าดกูารลงทนุไปก่อน ซึง่หากมีความชดัเจนเพิ่มมากขึน้ก็จะพิจารณาการปันผลก าไรของบริษัทยอ่ยตา่งๆ มายงั
บริษัทแมเ่พื่อให้บริษัทสามารถมีผลก าไรและสามารถปันผลตอ่มายงัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ 

 
ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

               เห็นด้วย  2,405,724,150   เสยีง 
               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และ แต่งตัง้

กรรมการเข้าใหม่เพิ่ มเติม พร้อมทั ้งอนุมัติการแก้ไขอ านาจกรรมการ และ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา 

 
นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปี ครัง้นี  ้มีกรรมการจ านวน  3 

ทา่น ที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ได้แก่  
 

1. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ         กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารการลงทนุ 
2. นางนนัทภชัร เทียนประทีป       กรรมการบริษัท 
3. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์    กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารการลงทุน 
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ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลตามรายนามดงักลา่วข้างต้นเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์และประวตัิการท างานท่ีดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อ
องค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณา
แต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ยกเว้นนางนนัทภชัร เทียนประทีป ซึ่งไม่ประสงค์จะท า
หน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทตอ่ไป เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มมากขึน้ท าให้ไมส่ามารถให้เวลากบัการท าหน้าที่กรรมการบริษัทได้
อย่างเต็มที่ จึงจะขอแตง่ตัง้นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าด ารงต าแหน่งแทน และ ในการนีท้ี่ประชุมคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะ
ของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ขอเสนอที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ 
นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ เพื่อช่วยแบง่เบาภารกิจของบริษัทเนื่องจากนายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ เป็นผู้มีประสบการณ์ และ ความรู้ 
ในอตุสาหกรรมเหลก็ 
 

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูของกรรมการทัง้หมดที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
และ สืบเนื่องจาก นางนนัทภชัร เทียนประทีป กรรมการที่ไม่ประสงค์กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตามวาระต่ออีก ตามที่ได้กลา่ว

ข้างต้น เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัของบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอการแก้ไขอ านาจกรรมการ
ของบริษัทใหมเ่ป็นเพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจ านวน กรรมการ ดงันี ้ 

 
จากเดิม  “นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวจุรีรัตน์ ลปนา

วณิชย์ หรือนางนนัทภชัร เทียนประทีป รวมเป็นสองคน และประทบัส าคญัตราบริษัท”  
 
แก้ไขเป็น “นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวจุรี

รัตน์ ลปนาวณิชย์ หรือนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง หรือนายธีรยุทธ  เลิศศิรรังสรรค์ รวมเป็นสองคน และประทับตราส าคัญ
บริษัท” 
 

ในสว่นของคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 นี ้เสนอที่ประชมุก าหนดอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 
 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานคณะกรรมการ  60,000.-  บาท/เดือน 

   รองประธานกรรมการ  25,000.-  บาท/เดือน 
   กรรมการ    20,000.-  บาท/เดือน 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ* 10,000.-  บาท/เดือน  
   กรรมการตรวจสอบ*    5,000.-  บาท/เดือน  

 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 30,000.-  บาท/เดือน   

              คา่เบีย้ประชมุรายครัง้** 

 ประธานกรรมการ   10,000.-  บาทตอ่ครัง้ 

 รองประธานกรรมการ    5,000.-  บาทตอ่ครัง้ 

  กรรมการ     5,000.-  บาทตอ่ครัง้ 
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 * เบีย้ประชมุรายเดือนเพิ่มเติมจากต าแหนง่ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในกรณี
ที่กรรมการตรวจสอบด ารงต าแหนง่ดงักลา่วในคณะกรรมการบริษัท  

**ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี และกรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบีย้ประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารการลงทนุ  จะได้เบีย้ประชมุรายครัง้
เพิ่มอีก 5,000 บาทตอ่ครัง้ ในอตัราสงูสดุไมเ่กิน 8 ครัง้ตอ่ปี โดย กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุดงักลา่ว
ข้างต้น 

 
โดยกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย จะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุตามที่กลา่วมาข้างต้นทัง้หมด 

 
ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีส าหรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้

จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการและกรรมการชดุเฉพาะตา่งๆตามปริมาณการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น 

 
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช  เลขานกุารฯ ขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
 
โดยมีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่ม 1 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมกันได้ 100 หุ้ น ท าให้มีจ านวนหุ้ นที่มาประชุมเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ เป็น 

2,405,724,250 หุ้น 
 
นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแต่งตัง้นายวิภธูา ตระกูลฮุน กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
 

เห็นด้วย 2,400,102,750  เสยีง  
ไมเ่ห็นด้วย                 5,621,500  เสยีง 
 งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแต่งตัง้นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
  

เห็นด้วย  2,402,653,800  เสยีง  
ไมเ่ห็นด้วย                  3,070,450  เสยีง 
งดออกเสยีง                -  เสยีง 
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นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมตัิแต่งตัง้นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เป็นกรรมการแทนนางนนัทภชัร เทียนประทีป 

กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระแตไ่มป่ระสงค์ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
  

เห็นด้วย 2,400,102,750  เสยีง  
ไมเ่ห็นด้วย                 5,621,500  เสยีง 
 งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแต่งตัง้นายธีรยทุธ เลิศศิรรังสรรค์  เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง 

ดงันี ้ 
เห็นด้วย 2,400,102,750  เสยีง  
ไมเ่ห็นด้วย                 5,621,500  เสยีง 
 งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
ต่อจากนัน้ นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช เลขานุการฯ  ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรับปี 2560  
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง 

ดงันี ้ 
เห็นด้วย 2,400,102,750  เสยีง  
ไมเ่ห็นด้วย                 5,621,500  เสยีง 
 งดออกเสยีง                -  เสยีง 

และ ล าดบัสดุท้าย นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ  ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเก่ียวกบัการแก้ไขอ านาจ
กรรมการ 

 
ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิการแก้ไขอ านาจกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

 
เห็นด้วย 2,400,102,750  เสยีง  
ไมเ่ห็นด้วย                 5,621,500  เสยีง 
 งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ และ แตง่ตัง้
กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม พร้อมทัง้อนุมัติการแก้ไขอ านาจกรรมการ และ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
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ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชมุวา่ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แต่งตัง้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริ ษัท 
ประจ าปี 2560 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทในปี 2560 

1. นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4387 
2. นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7195 

                   3.    นางสาวจนัทรา      วอ่งศรีอดุมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4996 
        4.    นางสาววราภรณ์  อินทรประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7881 

 

และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัทแทนได้ 

ทัง้นี ้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และ / หรือสว่นได้
เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,470,000 
บาท  

หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถาม ขอเชิญ  
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2560 และก าหนดคา่สอบ
บญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
               เห็นด้วย  2,405,008,750  เสยีง 
               ไมเ่ห็นด้วย                     715,500  เสยีง 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบางส่วน (Voluntary Partial 
Tender Offer) จากผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา โดยในวาระนีจ้ะ 

ขอให้นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู ประธานกรรมการบริหาร ได้อยูใ่นท่ีประชมุก่อนเพ่ือคอยตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจาก เป็น
เร่ืองสว่นบคุคล และ ไมม่ีใครสามารถตอบค าถามแทนได้ 
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นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของบริษัท มีความประสงค์ที่จะท าค าเสนอซือ้หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบางส่วน 
(Voluntary Partial Tender Offer) ของบริษัท จากผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท โดยเป็นการขอรับการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หุ้น
บางส่วนของบริษัทฯ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) หากได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (รายละเอียดของการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิบางสว่น (Voluntary Partial 
Tender Offer) จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยนายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 
 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตัง้ให้ พลเอกวินยั ภทัทิยกุล 
หรือบคุคลอื่นที่พลเอกวินยั ภทัทิยกุล มอบหมาย มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัหรือต่อเนื่องกบัการ
ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัท โดยนายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอสอบถาม นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล เก่ียวกบัราคาหุ้นท่ีมี
การท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท ว่าจะมีการซือ้หุ้นจริงหรือไม่ เนื่องจากมีผู้สอบถามมายงัตนเองเป็นจ านวน
มาก จึงขอความมัน่ใจจากผู้ท าค าเสนอซือ้ด้วย 

นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้ชีแ้จงว่า โดยการพิจารณาสว่นตวั มีความมัน่ใจในบริษัท และ เชื่อว่าบริษัทจะสามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดงันัน้ จึงเช่ือมัน่วา่ ราคาหุ้นที่ได้ท าการเสนอซือ้ในครัง้นี ้ที่หุ้นละ 1.80 บาท มีความเหมาะสม
ในระยะยาว ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หุ้นดงักลา่วเป็นการท าค าเสนอซือ้จริง ซึ่งที่เหลือเป็นการด าเนินการไปตามขัน้ตอน  

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่ได้รับมอบฉนัทะมา ได้สอบถามเกี่ยวกบั สดัสว่นในการท าค าเสนอซือ้หุ้นในครัง้นี ้ว่าในกรณีที่มีหุ้น
บริุมสิทธิมาเสนอขายจะมีการจดัสรรสดัสว่นการเสนอซือ้อย่างไร 

นางสาววรางณฐั วาทยพร ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั ได้ชีแ้จงว่าในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสามญัและ
บริุมสิทธิมาเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 49 ก็จะท าการเสนอซือ้หุ้นจากผู้ เสนอขายตามสดัสว่น Pro rata  อย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าผู้
ที่มาเสนอขายในสว่นที่เกินร้อยละ 49 นี ้จะเป็นผู้ ถือหุ้นสามญั หรือ ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิก็ตาม  

และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธานขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ โดยในวาระนี ้นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์

ตระกูล และบุคคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 ถือเป็นผู้ ถือหุ้ นผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
ระเบียบวาระนีใ้นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามประกาศ ที่ ทจ. 12/2554 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยไมน่บัรวมผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญั
และหุ้นบุริมสิทธิบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลตาม
รายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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               เห็นด้วย  1,634,956,882  เสยีง 
               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 

    งดออกเสยีง                -  เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการซือ้ขายทรัพย์สินของบริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จ ากัด 

 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา โดยในวาระนีจ้ะ 
ขอให้นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ซึง่เป็นกรรมการ และ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ออกจากห้องประชมุไปจนกวา่ท่ีประชมุจะลงมติ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 

 นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อ
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติให้บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (“สหร่วม”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เข้าท าสญัญาซือ้ขาย
ที่ดิน สิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร ในราคาซือ้ขายทัง้สิน้ไม่เกิน 204 ล้านบาท จากบริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จ ากดั (“RSP”) ซึ่งเป็นนิติ
บุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท เนื่องจากกรรมการของบริษัทมีความสมัพนัธ์เป็นบคุคลฉันท์สามีภริยาของกรรมการของ RSP โดย
วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเหล็กและวสัดกุ่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี  ้
ราคาซือ้ขายดงักลา่ว เป็นราคาที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทหรือ สหร่วม และ RSP ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาตลาด ซึ่งประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษาและพิจารณา รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระได้ตาม รายงานความเห็นของที่
ปรึกษาการเงินอิสระตามเอกสารที่สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ หรือตามที่ปรากฏบนจอวีดีทศัน์ด้านหน้านี ้  
 ส าหรับรายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีได้มามีดงันี ้ 

ประเภททรัพย์สิน รายละเอียด 

ที่ตัง้ทรัพย์สนิ 9/1, 13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 1753, 30411 เนือ้ที่รวม 11-3-34.3 ไร่ 

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน บริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จ ากดั  

อาคารสิง่ปลกูสร้าง 1. อาคารส านกังานสงู 3 ชัน้ 
2. โกดงัชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
3. โกดงัชัน้เดียว 
4. บ้านพกัอาศยัคนงาน 2 หลงั 
5. ป้อมยาม 
6. ที่จอดรถ 2 หลงั 
7. ลานคอนกรีต 
8. รัว้คอนกรีต 
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เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1. ปัน้จัน่ 6 รายการ 
2. เคร่ืองชัง่น า้หนกั 2 รายการ  

 
ประโยชน์ของการท ารายการ 
                ประโยชน์ของการท ารายการนีค้ือ 

1. พืน้ท่ีเก็บสนิค้าคงคลงัของบริษัทและสหร่วมในปัจจบุนั มีพืน้ท่ีไมเ่พียงพอตอ่การจดัเก็บสนิค้าคงคลงัตามแผนการขาย
ปี 2560 ของกลุม่บริษัท เนื่องจากทางสหร่วมมีแผนการขยายฐานลกูค้าไปยงัตา่งจงัหวดัเพิ่มเติม และรองรับการขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Builk.com) จึงมีความต้องการพืน้ที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทใน
อนาคต  

2. ปัจจุบนั RSP มีพืน้ที่ติดกับกับบริษัทและสหร่วม ซึ่งท าให้ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตของบริษัท 
เพราะอยูใ่กล้โรงงาน ท าให้สะดวกในการขนถ่ายสนิค้าเพื่อน ามาเก็บไว้ในคลงัสนิค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

3. สหร่วมสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังเก็บสินค้า เพื่อขึน้รถขนสง่ได้รวดเร็วขึน้ เนื่องจากมีช่องทางขนสินค้าหลาย
ด้าน และมีป่ันจัน่ในการช่วยขนถ่ายสนิค้าเพิ่มขึน้ 

4. บริษัทและสหร่วมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงส านักงานและคลงัเก็บสินค้า ภายหลงัจากการซือ้ทรัพย์สิน
ดงักลา่ว เนื่องจากปัจจุบนั บริษัทและสหร่วมได้ใช้ทรัพย์สินดงักลา่ว ในการด าเนินธุรกิจอยูแ่ล้ว ดงันัน้บริษัทและสห
ร่วมจึงสามารถใช้ทรัพย์สนิท่ีซือ้จาก  RSP ได้ทนัที ตามบนัทกึข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขาย 

 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาการเงนิอิสระ 
           ประโยชน์ในการเข้าท ารายการ 

1. บริษัท และบริษัทยอ่ยจะมีที่ดิน สิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร เพิ่มขึน้ ส าหรับรองรับการจดัเก็บสินค า้คงคลงัตามแผนการ
ขายปี 2560 ของกลุม่บริษัท 

2. บริษัท และบริษัทยอ่ย จะสามารถลดต้นทนุคา่ขนสง่ และประหยดัเวลาในการขนสง่เคลือ่นย้ายสนิค้าคงคลงั 
3. บริษัท และบริษัทยอ่ย ไมม่ีคา่ใช้จ่ายลงทนุในการปรับปรุงส านกังานและคลงัเก็บสนิค้าอยา่งมีนยัส าคญั 

             ข้อเสยีของท ารายการ 
1. บริษัท และบริษัทยอ่ย จะมีภาระคา่ดอกเบีย้และเงินต้นของเงินกู้ยืม จากการท า รายการ  
2. บริษัทและบริษัทย่อย อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่ได้จากการท า รายการในครัง้นีไ้ด้เต็ม

ประสทิธิภาพในทนัที 
ปัจจยัความเสีย่ง 

1. คา่ใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึน้จากการท า รายการไมส่ าเร็จ หรือท ารายการไมส่ าเร็จภายใน 30 มิ.ย. 60 
 
 ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดย นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู และ 
บคุคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 ถือเป็นผู้ ถือหุ้นผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองดงักลา่ว จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระนี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยไม่นบัรวมผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้บริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท 
สหร่วมวสัดุก่อสร้าง จ ากัด ท าการซือ้ทรัพย์สินจากบริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามรายละเอียด
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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               เห็นด้วย  2,352,070,991  เสยีง 
               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 2,000 
ล้านบาท ตามที่ปรากฏในเอกสารหนงัสือเชิญประชุมในหน้าที่ 8-9 หรือ ตามที่ปรากฏบน จอวีดีทศัน์ ด้านหน้า ซึ่งมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ การปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพื่อผลติเหลก็เกรดพิเศษ และ/หรือ 
ใช้เป็นเงินทนุอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุการด าเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ การลงทนุอื่นๆ 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

วงเงนิ ไมเ่กิน 2,000  ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเทา่  
ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อ
ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจ าหนา่ย
แล้วและยงัไมไ่ถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อาย ุ ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  
หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้  

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือเสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมดหรือบางสว่น ซึ่งอาจเป็น
การเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะ
หมนุเวียน (revolving)  

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะครัง้ 

เงื่อนไขอื่นๆ  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจดงันี ้
1. ก าหนดเง่ือนไขหรือรายละเอียดต่างๆที่ เก่ียวข้องกับหุ้ นกู้  รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง

ประเภท  มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ อายุการไถ่ถอน 
ตลอดจนรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย รวมถึงการยกเลิกการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
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2. แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลอื่นใด
ในกรณีที่จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร  

3. ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญาและ/หรือเอกสารตา่งๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมลู
ยื่นเอกสารหลกัฐานกับส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดงักล่าวตลอดจนด าเนินการใดๆที่เก่ียวข้องหรือจ า เป็นได้ทุก
ประการตามที่เห็นควร 

 ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
เห็นด้วย  2,405,724,250  เสยีง 

               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา 
นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 4 ทวิ (3) ก าหนดไว้ว่าหุ้น

บุริมสิทธิมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบก าหนด ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิสิน้สดุลงทนัที และให้มีสิทธิอย่างเดียวกันกับหุ้น
สามญั และให้แปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทได้ด าเนินการแปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3 ครัง้ 
ดงันี ้

1. เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 จ านวน 288,197,571 หุ้น 

2. เมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน 2559 จ านวน 152,709,360 หุ้น 

3. เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 จ านวน     6,666,600 หุ้น 

ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการแปลงเป็นหุ้นสามญัเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ านวนรวมทัง้หมด 447,573,531 หุ้น ดงันัน้เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
จดทะเบียนเปลีย่นแปลงหุ้นบริุมสิทธิ เป็นหุ้นสามญั และ เพื่อให้การแก้ไขดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัสมบรูณ์ตามกฎหมาย จึงขอมติจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยแก้ไขเป็น ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ หน้าที่ 9  
 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 
นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามวา่ หุ้นบริุมสทิธิ ของบริษัทจะหมดอายเุมื่อใด 
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นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ ขณะนี ้บริษัทเหลือ หุ้นบริุมสิทธิ หมวด ค. ซึ่งจะหมดอายภุายในเดือน
กมุภาพนัธ์ ปี 2562 
 
 ผู้ ถือหุ้นรายเดิม ได้ซกัถามเพิ่มเติมถึง สทิธิของหุ้นบริุมสทิธิที่เหนือกวา่หุ้นสามญั 
 นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณชิย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ หุ้นบริุมสิทธิ จะได้รับเงินปันผลในอตัราร้อยละ 5 ของเงินลงทนุ ก่อนผู้
ถือหุ้นสามญั เป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งในปี2559 ถือเป็นปีที่ 3 คงเหลือสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอีก 2 ครัง้ คือ ในปี 2560 และ 
2561 ถ้าผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ ไมไ่ด้ใช้สทิธิแปลงสภาพไปก่อน 
 
 ผู้ ถือหุ้นรายเดิม ได้ซกัถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิจะยงัคงได้เงินปันผล
หรือไม ่ 
 นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทนุ จะมีการตัง้ค้างจ่ายเงินปันผลส าหรับผู้ ถือ
หุ้นบริุมสทิธิดงักลา่วไว้ก่อน โดยจะท าการจ่ายคืนบางสว่นหรือทัง้หมดเมื่อบริษัทมีผลก าไรเพียงพอ 
 
 และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน ได้ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ 

บริษัทข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 
เห็นด้วย  2,405,724,250  เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  

4 (MILL-W 4) 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา  
 
นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่ออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 4 ในจ านวนไมเ่กิน 405,446,716 หนว่ย (สีร้่อยห้าล้านสีแ่สนสีห่มื่นหกพนัเจ็ดร้อยสบิหก
หนว่ย) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (ทัง้หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิ) ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 10 (สบิ) หุ้น
เดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 
(หนึ่ง) หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ตามรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามญัซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท ในสิง่ที่สง่มาด้วย 7 
 ทัง้นี  ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจา รณาก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั และการออกและเสนอขาย
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ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้ นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่่ี 4 ในจ านวนไมเ่กิน 405,446,716 หุ้น (สีร้่อยห้าล้านสีแ่สนสีห่มื่นหกพนัเจ็ดร้อยสบิหกหุ้น) หนว่ยให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม (ทัง้หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิ) ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

 
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 
นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทจะออกใบส าคญั

แสดงสทิธิให้กบัผู้ ถือหุ้นนัน้ถือเป็นเร่ืองที่นา่ยินดี เพราะไมม่ีการจ่ายเงินปันผล อยา่งไรก็ตาม อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 2 ปี นัน้
สัน้เกินไป จึงขอเสนอให้มีการเปลีย่นแปลง อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิจาก 2 ปี เป็น 5 ปี  

 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ชีแ้จงว่า การอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ นี ้เป็นเร่ืองที่

คณะกรรมการเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่หากเห็นวา่สมควรเปลีย่นแปลงอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ก็สามารถเสนอได้แตจ่ะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ จึงขอถามผู้ ถือหุ้นท่าน
อื่นๆ ด้วยวา่ เห็นด้วยหรือไมท่ี่ให้มีการเปลีย่นแปลงอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ตามที่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้เสนอ 

 
นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ในการพิจารณาเร่ืองอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ทาง

ฝ่ายบริหารเห็นว่าเวลา 2 ปีนัน้ มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น เช่นกนั อยากขอให้ผู้ ถือหุ้น ได้พิจารณา
เปลีย่นอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิให้อยูใ่นช่วงประมาณ  3 ปี  

 
นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ยงัคงยืนยนัท่ีจะให้มีการเปลี่ยนอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็น 5 ปี เพื่อให้ผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสทิธิมีระยะเวลาเตรียมตวัเพียงพอ 
 
นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงวา่ หากผู้ ถือหุ้น ยืนยนั ตามเดิม ในสว่นตวัก็ไมข่ดัข้องอะไร  
 
ต่อจากนัน้ นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ จึง ได้ถามผู้ ถือหุ้นท่ีเหลอื ว่ามีผู้ ใดประสงค์ที่จะเสนอเป็นอยา่งอื่น หรือ 

ไม่เห็นด้วย กบัการเปลี่ยนอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ หรือไม่ และเมื่อปรากฏวา่ไม่มีผู้ ใดเสนอ หรือ ไม่เห็นด้วย นางสาวจรีุรัตน์ ลปนา
วณิชย์ กรรมการ จึงขอให้ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชุม ได้สรุปรายละเอียดที่ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ อีกครัง้ โดยมีการแก้ไข
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ จากเดิมที่เสนอไว้ 2 ปี เป็น 5 ปี 

 
และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามเพิ่มเติมอีก  ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยในวาระนี ้จะต้องได้รับ

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (MILL-W 4) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
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เห็นด้วย  2,405,724,250  เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 384,386,698.80 บาท  (สามร้อยแปดสิบสี่

ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ 
ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน  960,966,747 หุ้น ( เก้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหก
พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบยีน 
2,256,452,333.60 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบ
สามบาทหกสิบสตางค์) เป็น1,872,065,634.80 บาท (หน่ึงพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกหมื่น
ห้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา 

 

 นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่  ภายใต้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้เมื่อหุ้น
ทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ดงันัน้ เพี่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการลด
ทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยออกก่อน 

ตามความข้างต้นบริษัทจะต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนในสว่นของหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ย ดงันี  ้
 - หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ที่ออกโดย
มติที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ท่ีจะได้เสนอเพิ่มทนุในสว่นนีก้ลบัเข้ามาใหมต่ามเดิมอีก 
 - หุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพในสว่นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วจ านวน 80,854,563 หุ้น (แปดสบิล้านแปดแสน
ห้าหมื่นสีพ่นัห้าร้อยหกสบิสามหุ้น) ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สทิธิไถ่ถอนแทนการแปลงสภาพทัง้หมดแล้ว 
 - หุ้ นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ที่  2 (MILL-W2) จ านวน 
680,112,184 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพนัหนึ่งร้อยแปดสิบสี่หุ้น) ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (MILL-W2) หมดอายลุง และไม่มีการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 
  
 ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ใดซกัถาม ประธาน ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียด
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
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เห็นด้วย  2,405,724,250  เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา 
 

นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 12 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4. โดยให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,872,065,634.80 บาท (หนึ่งพนัแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกหมื่นห้าพนัหกร้อย
สามสบิสีบ่าทแปดสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 4,680,164,087 หุ้น (สี่พนัหกร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พนัแปดสิบ
เจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 4,488,045,861หุ้น (สีพ่นัสีร้่อยแปดสบิแปดล้านสีห่มื่นห้าพนัแปดร้อยหกสบิ
เอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ 192,118,226 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัสอง
ร้อยยี่สบิหกหุ้น)” 

ทัง้นี ้ ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
 

เห็นด้วย  2,405,724,250  เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
งดออกเสยีง                -  เสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 242,178,686.40 บาท (สองร้อยสี่สิบ
สองล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหกร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 605,446,716  หุ้น (หกร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หม่ืนหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน1,872,065,634.80 บาท 
(หน่ึงพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)เป็น  
2,114,244,321.20 บาท (สองพันหน่ึงร้อยสิบสี่ ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท
ยี่สิบสตางค์)  

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา 

 

 นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อเป็นการรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ 
ใช้เป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี ้รวมถึง การที่ได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 4 (MILL-W 4) บริษัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 242,178,686.40 บาท (สองร้อยสี่
สิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหกร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 605 ,446,716  หุ้น 
(หกร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน
1,872,065,634.80 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกหมื่น ห้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)  เ ป็น  
2,114,244,321.20 บาท (สองพนัหนึง่ร้อยสบิสีล้่านสองแสนสีห่มื่นสีพ่นัสามร้อยยี่สบิเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คิด

เป็นร้อยละ 4.93 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นในวงจ ากัด (Private 

Placement)  

2) การเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ จ านวน 162,178,686.40 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น

แปดพนัหกร้อยแปดสบิหกล้านบาทสี่สบิสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 405,446,716 หุ้น (สีร้่อยห้า

ล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพนัเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้ หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 ซึง่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

  ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม ข้อ 2) คือ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้
เป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี ้
  ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
        และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
   
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียด 
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
 

เห็นด้วย  2,405,724,250  เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
งดออกเสยีง                -  เสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา 

 

 นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 14 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4. โดยให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,114,244,321.20  บาท (สองพนัหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พนัสามร้อย
ยี่สบิเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 5,285,610,803 หุ้น (ห้าพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปด
ร้อยสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:     
 หุ้นสามญั 5,093,492,577 หุ้น (ห้าพนัเก้าสบิสามล้านสีแ่สนเก้าหมื่นสองพนัห้าร้อยเจ็ด

สบิเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ 192,118,226 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัสอง

ร้อยยี่สบิหกหุ้น)” 

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

  ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
        และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นด้วย  2,405,724,250  เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง 
งดออกเสยีง                -  เสยีง 

 
ระเบียบวาระที่ 16  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุได้พิจารณา  
นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ จากที่บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออก 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 605,446,716  หุ้น (หกร้อยห้าล้านสีแ่สนสีห่มื่นหกพนัเจ็ดร้อยสบิหกหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่
สิบสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน1,872,065,634.80 บาท (หนึ่งพนัแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกหมื่นห้าพนัหกร้อยสามสิบสี่บาท
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แปดสิบสตางค์) เป็น 2,114,244,321.20 บาท (สองพนัหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พนัสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 
บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากัด และ/

หรือผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุที่มีลกัษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 

เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ซึ่งบคุคลดงักลา่วจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั

ของบริษัท โดยราคาเสนอขายข้างต้นเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท

ซึง่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงัระหวา่ง 7-15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก่อนวนัก าหนดราคา

เสนอขายหุ้น ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นจะต้องย้อนหลงัไม่เกินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายหุ้น

ตอ่ผู้ลงทนุ  

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 405,446,716 หุ้น (สี่ร้อยห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพนัเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 4 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยรายละเอียดเก่ียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 ซึง่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่ เก่ียวข้องกบัการจดัสรรเช่น (1) การจดัสรรหุ้น

สามญั ในแต่ละคราวเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น เง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตค าขอ
ผ่อนผนัต่าง ๆ  และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือ
ขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว 
   
  ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
        และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
      โดยมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 31,072,760 หุ้น ท าให้มีจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้  

เป็น 2,436,797,010 หุ้น 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ  ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย 
คะแนนเสยีง ดงันี ้ 
 

               เห็นด้วย  2,436,797,010  เสยีง 
               ไมเ่ห็นด้วย                           -    เสยีง 

 งดออกเสยีง                    เสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 17 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธาน ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ อีกหรือไม่ 
และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดเสนอเร่ืองอื่นๆ อีก ประธาน ได้กลา่วปิดประชมุ โดยได้ขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาเข้าร่วม

การประชมุสามญัประจ าปีในครัง้นี ้และ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  
 
 
 
 
 
 

ปิดประชมุ เวลา 15.55 น. 
 

 
 
 
       ลงช่ือ__       -วินยั ภทัทิยกลุ-_____   __ประธานท่ีประชมุ 
                            (พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ) 
                         ประธานกรรมการ   
    
 
ลงช่ือ  -จุรีรตัน์ ลปนาวณิชย์-     ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
       (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            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 35 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานประจ าปี 2560 ตามแนบ (ในรูปแบบซีดีรอม) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :  

 
 
 

 
พล.ต.อ. สุนทร    ซ้ายขวัญ                             
อายุ  73 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในองค์กรอืน่  บริษัทจดทะเบียน :  

- กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 

ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

ปี 2550 

(กรรมการ / ผู้บริหาร)  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท) : ไม่ม ี

  การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท :  
- ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั 

คุณวุฒทิางการศึกษา  ปริญญาโท  ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.36) 
 ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  

ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2548 
 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

 2556 – ปัจจบุนั        รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.มิลล์คอน สตีล   

 2556 – ปัจจบุนั        รองประธานกรรมการ บจก.มิลล์คอน บรูพา 

 2555 - ปัจจบุนั        กรรมการ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี    
 2548 - ปัจจบุนั        กรรมการ บมจ. วนชยั กรุ๊ป   

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) : 0.00 

  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :    ไมม่ี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 

 

 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ แทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระและนิยามกรรมการอิสระ 
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นายปรารถนา  บงกชมาศอายุ   
58 ปี  
 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบ 

แทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการอิสระ 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

ปี 2550 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่  บริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี
(กรรมการ / ผู้บริหาร)  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท) :  
- บจก. ยนูิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี 

  การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท : ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ส าเร็จหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหาร
ระดบัสงู (ปศส.) รุ่นท่ี 14 

ประวัติการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2550 
 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

 2553 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล 
 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล 
 2544 - 2551 กรรมการผู้จดัการ (ที่ปรึกษาด้านบญัชี) บจก.เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบญัชี  
 2536 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก.ยนูิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี  

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) : 0.02 

  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :    ไมม่ี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 
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นายสิทธิชัย  ลีสวสัดิ์ตระกูล 
อายุ  39 ปี  
 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

ไม่ม ี

ต าแหน่งในองค์กรอืน่  บริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี
(กรรมการ / ผู้บริหาร)  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท) :  
- บจก. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
- บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 

  การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท :  
- บจก. มิลล์คอน บรูพา  
- บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์ 
- บจก. สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง 
- บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล 
- Millcon Thiha Ltd 
- Millcon Thiha GEL Ltd. 

คุณวุฒทิางการศึกษา  ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Master of science, Engineering Business Management, Warwick University, UK 
 Business Course, UNIVERSITY OF CALIFORNIA OF BERKELEY, USA 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวัติการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2548 
 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

 2559 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 

 2558 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์ 

 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั 

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ Millcon Thiha Ltd. 

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ Millcon Thiha GEL Ltd. 

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ Millcon (HK) Ltd. 

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ Wisdom Tree Investment Pte. Ltd. 

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ  บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล  

 2554 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง  

 2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการใหญ่  บจก.มิลล์คอน บรูพา 
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 2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน 
สตีล    

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) : 41.25 

  
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :     

- เป็นพ่ีชายของนางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7  ครัง้ จากทัง้หมด 7  ครัง้ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 
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นางสาวสุทธิรัตน์  ลสีวัสดิ์ตระกูล 
อายุ  37 ปี  
 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท / กรรมการบริหาร /  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการสรรหาและก าหนดตอบแทน 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

ไม่ม ี

ต าแหน่งในองค์กรอืน่  บริษัทจดทะเบียน :  
- บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

(กรรมการ / ผู้บริหาร)  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท) : ไม่ม ี

  การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท :  
- กรรมการ บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั    

คุณวุฒทิางการศึกษา  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2550 

 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

 2561 – ปัจจบุนั บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก.  มิลล์คอน บรูพา   

 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) : 0.71 

  
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :  

- เป็นน้องสาวของนายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5  ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 3 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้* 
หมายเหต*ุ เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 
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หลักเกณฑ์และข้ันตอนเสนอค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการใน
เบือ้งต้น โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนมุตัิวงเงินค่าตอบแทนสงูสดุในแต่ละปี การก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
รวมถึงการก าหนดเบีย้ประชมุ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2561 ตามรายละเอียดปรากฏในตาราง
ด้านลา่ง 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงันี ้
           หนว่ย : บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ)  ปี 2560 ปี 2559 

รายเดือน รายครัง้ รายเดือน รายครัง้ รายเดือน รายครัง้ 

ประธานกรรมการ 60,000  10,000  60,000  10,000  60,000  10,000  

รองประธานกรรมการ 25,000 5,000 25,000 5,000 25,000 5,000 
กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 20,000 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 -  10,000 -  10,000 -  
กรรมการตรวจสอบ 5,000 - 5,000 - 5,000 - 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 5,000  - 5,000  - 5,000  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 30,000 - - - - - 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 5,000 - 5,000 - 5,000 

กรรมการบริหารความเสีย่ง - 5,000 - 5,000 - 5,000 

กรรมการการลงทนุ - 5,000 - 5,000 - 5,000 

 

ข้อมูลค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2561 
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่  45  ที่
ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้        
บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตาม
รายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2561 

 

 
รายนามผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

 
หมายเหตุ 

1.  นางสาววรรญา พทุธเสถียร 4378 ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

2. นายเชิดสกลุ อ้นมงคล 7195 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสทิธ์ิ 7881 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

4. นางสาวชลทิชา เลศิวิไล 12258 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

5. นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนพุงษ์ 12261 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีจ านวน 5 รายได้แก่ นางสาววรรญา พุทธเสถียร / นายเชิดสกุล อ้นมงคล / นางสาววราภรณ์ อินทร
ประสทิธ์ิ / นางสาวชลทิชา เลศิวิไล และ นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนพุงษ์เคยได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้
ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว เป็นเวลา 4 ปี  
 ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ยู พี จ ากัด  จัดหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั แทนได้ 
 นอกจากนี ้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ
สว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การ
ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  
 ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าสอบ
บญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2561  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,320,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) และรวมของบริษัทยอ่ยจ านวนไม่
เกิน 8,460,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 

 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีทีผ่านมา 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1.  คา่สอบบญัชีของบริษัท 2,425,000 บาท 3,134,000 บาท* 1,860,000  บาท 
2. คา่บริการอื่นๆ  303,870 บาท 308,887 บาท 249,795 บาท 

หมายเหตุ *คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปี 2559 รวมคา่สอบบญัชีในการแก้ไขงบการเงิน  

 

รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอยีดค่าสอบบัญช ี
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ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5 ที่จะ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญและผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 5” หรือ “MILL-W5”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 5 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

905,058,084 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

วิธีการจดัสรร เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ผู้ ถือหุ้นสามญั และผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ) โดยไมค่ดิ
มลูคา่ ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิมและหุ้นบริุมสทิธิเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (ใน
กรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิง้) โดยจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมจ านวนไมเ่กิน   866,634,438 
หนว่ย และผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิเดมิจ านวนไมเ่กิน  38,423,646 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ 

905,058,084 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ) 

ราคาใช้สิทธิ ราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 5 จะเทา่กบั 1.80 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้
เทา่กบั 0.40 บาท) (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 5 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท าการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน  และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 5 โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือน
กนัยายนปี 2561 และในกรณีที่วนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท
ให้เลือ่นวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายกอ่นหน้าวนัก าหนดใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้ายดงักลา่ว โดยระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะต้องไม่น้อย
กว่า 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิดงักล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกและการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายตอ่ไป 

 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5 
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ระยะเวลาการเสนอขาย บริษัทจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 5 ดังกล่าว โดยให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 5 ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 5 ที่ออกและเสนอ
ขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ เมือ่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ ครัง้ ท่ี 5 ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม                                                                                                                                          
1.  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
การแบง่แยกหุ้น 
 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาหุ้นท่ีค านวณได้ตามวิธีการท่ี
ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ และเป็น  
วิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ                                                                                                                      
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกใหมโ่ดยก าหนดราคา
หรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่ว ต า่กวา่ราคาหุ้นท่ีค านวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือราคาตลาดในชว่งก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
 4. เมื่อบริษัทจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 5. เมื่อบริษัทจา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือ  
 ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 5 จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไป
กวา่เดมิ ทัง้นี ้บริษัทอาจต้องด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนให้
เพียงพอตอ่การรองรับการปรับสทิธิข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการปรับ หรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            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 45 

เงื่อนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาก าหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการ
น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 1. หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพ
เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ  

2.   นอกจากหุ้ นสามัญจ านวน  905,058,084 หุ้ น ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่  5 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึน้  อีกเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่เก่ียวข้องกบัการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

3.   ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้ นจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่  5 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม สามารถแบง่ออกได้เป็น 8 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
กรณีที่  1    ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  เป็นผู้ ใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดยไม่ได้จ าหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) 
ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป และ บริษัทไม่สามารถ
เสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่ออกโดยมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันี ้ได้ 

  กรณีที่  2   บคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดย
ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไมไ่ด้จ าหนา่ยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นในครัง้เดียวกันนีอ้อกไป และ บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้ นแบบ 
General Mandate ให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้เดียวกนันี ้ได้  

กรณีที่ 3   บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้จ านวน โดย
ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้จ าหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในครัง้เดียวกันนีอ้อกไปทัง้หมดให้กับบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ 
บริษัทไมส่ามารถเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ให้กบับคุคลในวงจ ากดั 
ที่ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันี ้ได้ 

กรณีที่  4    ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นผู้  ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน แตม่ีการจ าหนา่ยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่
ออกโดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกันนีอ้อกไป และ บริษัทไม่สามารถ
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เสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่ออกโดยมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันี ้ได้ 

กรณีที่  5    ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  เป็นผู้ ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดยไม่ได้จ าหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) 
ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกันนีอ้อกไป และ บริษัทสามารถ
เสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่ออกโดยมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันี ้ได้ 

กรณีที่ 6    บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้จ านวน โดย
ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไมไ่ด้จ าหนา่ยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป และ บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นแบบ General 
Mandate ให้กบับคุคลในวงจ ากดั ที่ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดยีวกนั
นี ้ได้ 

กรณีที่ 7    บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้จ านวน โดย
ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้จ าหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในครัง้เดียวกันนีอ้อกไปทัง้หมดให้กับบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ 
บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ให้กบับคุคลในวงจ ากดั ที่
ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันี ้ได้ 

กรณีที่  8    ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นผู้  ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน แตม่ีการจ าหนา่ยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่
ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป และ บริษัทสามารถเสนอ
ขายหุ้นแบบ General Mandate ให้กบับคุคลในวงจ ากดั ที่ออกโดยมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันี ้ได้  

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
โดยที ่
Q0    = จ านวนหุ้นสามญัทีม่ีอยูเ่ดิมเทา่กบั 4,062.35 ล้านหุ้น 
QP    = จ านวนหุ้นบริุมสทิธิที่มีอยูเ่ดิมเทา่กบั 192.12 ล้านหุ้น 
QD  = จ านวนหุ้นสามญัที่เพิม่ขึน้ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 270.82 ล้านหุ้น 
QW5 = จ านวนหุ้นสามญัที่เพิม่ขึน้ จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 5 
(MILL–W5) ทัง้จ านวนซึง่เทา่กบั 905.06 ล้านหุ้น 
QPP = จ านวนหุ้นสามญัทีเ่พิ่มขึน้ จากการจดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดั ซึ่งเทา่กบั 400 
ล้านหุ้น 
 
กรณีที่  1   เท่ากบัศนูย์ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ  

เป็นผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดยไม่ได้จ าหน่ายหุ้นปันผล 
(Stock Dividend) ท่ีออกโดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป และ 
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บริษัทไมส่ามารถเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ให้กบับคุคลในวงจ ากดั 
ที่ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันี ้ได้ 

 
กรณีที่ 2   เทา่กบัร้อยละ 16.67 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = QW5 / (Q0 + QP + QD + QW5) 
กรณีที่ 3   เทา่กบัร้อยละ 21.65 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = (QW5 + QD) / (Q0 + QP + QD + 
QW5) 
กรณีที่ 4   เทา่กบัร้อยละ 4.99 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = QD / (Q0 + QP + QD + QW5)  
กรณีที่ 5   เทา่กบัร้อยละ 6.86 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = QPP / (Q0 + QP + QD + QW5 + 
QPP) 
กรณีที่ 6   เทา่กบัร้อยละ 22.38 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = (QW5 + QPP) / (Q0 + QP + QD + 
QW5 + QPP) 
กรณีที่ 7   เทา่กบัร้อยละ 11.51 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = (QW5 + QD + QPP) / (Q0 + QP + 
QD + QW5 + QPP) 
กรณีที่ 8   เทา่กบัร้อยละ 27.03 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = (QD + QPP) / (Q0 + QP + QD + 
QW5 + QPP)  
ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
            
            บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 143.09 ล้านบาท  

 
กรณีที่ 1 เทา่กบัร้อยละ 17.54 
การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) = ( EPS0 – EPSNEW ) / EPS0 
โดยที ่
EPS0 = ก าไรสทุธิ / Q0 + QP 
EPSNEW = ก าไรสทุธิ /(Q0 + QP + QW5)  
 
กรณีที่ 2 เทา่กบัร้อยละ 23.47 

การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) = ( EPS0 – EPSNEW ) / EPS0 
โดยที ่
EPS0 = ก าไรสทุธิ / Q0 + QP 
EPSNEW = ก าไรสทุธิ /(Q0 + QP + QW5 + QPP) 
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กรณีที่ 3 เทา่กบัร้อยละ 27.03 
การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) = ( EPS0 – EPSNEW ) / EPS0 
โดยที ่
EPS0 = ก าไรสทุธิ / Q0 + QP 
EPSNEW = ก าไรสทุธิ /(Q0 + QP + QPP + QW5 + QPP + QD) 
  
ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
การเสนอขายทกุกรณีข้างต้นไมม่ผีลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เนื่องจากมีราคาเสนอขาย และ/หรือ ราคาแปลงสภาพ ที่ราคาไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด 
 

รายละเอียดการค านวณจ านวน 
หุ้นรองรับ 

วิธีการค านวณร้อยละของหุ้นรองรับ 
= (จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิ MILL-W5 + จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้ 
สทิธิ MILL-W3 + จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้ สทิธิ MILL-W4 / (จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหมอ่ื่นท่ีบริษัทจะเสนอขายควบคูก่บั 
warrant ในครัง้นี)้ 
จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิ MILL-W5 = 905.06 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิรวมที่ได้มีการปรับสทิธิ MILL-W4 = 433.82 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิรวมที่ได้มีการปรับสทิธิ MILL-W3 = 669.50 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิของบริษัท = 4,054.47 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัปันผลที่จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัท = 270.82 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีจดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดั = 400.00 ล้านหุ้น 
ดงันัน้ สดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ = ร้อยละ  42.50 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : 
 

 
 

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

ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติ ใ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,114,244 ,321.20บาท เ ป็น 
2,773,515,332.40  บาท โดยออกหุ้นสามญั จ านวนไมเ่กิน 1,648,177,528  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทนุใน
ลกัษณะดงันี ้

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 1,648,177,528  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 
บาท รวม  659,271,011.20 บาท โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน หุ้นสามญั 1,248,177,528   0.40 499,271,011.20  

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั 400,000,000 0.40 160,000,000.00 

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
อตัราสว่น 
(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 
ตอ่หุ้น (บาท) 

วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ลงทนุในวงจ ากดั  ไมเ่กิน
400,000,000 

หุ้น 

N.A. ไมต่ ่ากวา่ราคา
ตลาด (โปรด

พิจารณาหมายเหตุ
ข้อ 1) 

ให้คณะกรรมการ 
เป็นผู้ก าหนด 

โปรด
พิจารณา

หมายเหตขุ้อ 
2 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
(MILL-W5) 

ไมเ่กิน
905,058,084 

หุ้น 

5:1 ไมก่ าหนดมลูคา่ - - 

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั ไมเ่กิน 
270,823,262 

หุ้น 

15 : 1 - - - 

 

แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4 ) 
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หมายเหตขุ้อ 1 

 “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัระหวา่งเจ็ดถึงสิบห้าวนัท าการตดิตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
หมายเหตขุ้อ 2 

คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จดัการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรเช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัในแตล่ะคราวเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ 
ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทนุดงักลา่ว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเนื่องกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบั
การจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 
3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
แมน่ า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120 โดยก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561) ในวนัท่ี 29 
มีนาคม 2561 
 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
 (ถ้ามี) 

4.1 การด าเนินการในการจดทะเบยีนเพิ่มทนุ และ การจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้ว ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 ขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขออนมุตัใิห้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

   
5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

5.1 ท าให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งขึน้ 
5.2  ท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจที่สงูขึน้ 

 
6. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
(MILL-W3) 

ไมเ่กิน
43,872,957 

หุ้น 

- - - - 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
(MILL-W4) 

ไมเ่กิน
28,423,225 

หุ้น 

- - - - 
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6.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินเฉพาะ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมี
การเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

6.2  อื่นๆ  
                  -ไมม่ี-  
 
7. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมตักิารเพิ่มทุน/ 
 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
               -ไมม่ี- 
8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2561 14 มีนาคม 2561 
ก าหนดวนั Record Date ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น 

29 มีนาคม 2561 

ก าหนดวนั Record Date ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล 7 พฤษภาคม 2561 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 27 เมษายน  2561 
จดทะเบยีนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน  14  วนันบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 
วนัจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 25 พฤษภาคม 2561 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 .................................................. 
 ( นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
 กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : 
 

 
 

 

 

1.  เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ 
หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึง่ได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  ส าเนาเอกสารสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึง่ได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ ตามข้อ 1 กรณีบคุคล
ธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

 

 

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทน คสัโตเดียน (Custodian) ตามทีไ่ด้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.   หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้มอี านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดย
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นวา่ผู้แทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสั
โตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้
มอบฉนัทะตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 

ก.  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแทน 

ข.  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1 กรณี
บคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานท่ีสว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 นีเ้อกสารที่จดัท า
เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 4. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉนัทะ
ใหค้สัโตเดียนตามข้อ 3 

  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแตก่รณี โดยเอกสารที่จดัท าเป็นภาษาอื่น
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
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 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น ให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เทา่นัน้ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและ
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลอืกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

 (2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตาม
เอกสารที่แนบ) โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอยีดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นในช่องผู้
มอบฉนัทะ 

 (3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีทที าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย 

 (4) สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องคืนมายงัสว่นเลขานกุารบริษัท บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 52 อาคาร ธนิยะ
พลาซา่ ชัน้ท่ี 29 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333   โดยให้ถึงบริษัทฯ ภายใน
วนัที่ 23 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้ นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็น
ต้นไปในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 
10120 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 (1)  การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นับหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีงซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 
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2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1)  ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละ
ครัง้จากที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

(2)  ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยนัการ
ลงคะแนนเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

(3) ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบมุา 

3.  มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 

 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระดงักลา่ว 

(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีง 
 ชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิห้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้ และ
ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการ
ออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 

 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 :  

 
 
 

 

 
พลเอกวนัิย ภทัทิยกุล 
อายุ  70  ปี  

 
สัญชาต ิ

ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

 บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการ บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั  (มหาชน)  
 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท) :  
- ประธานมลูนิธิ พลเรือเอก สงดั ชลออยู่ 
- นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยทุธแหง่ประเทศไทย 
- ประธานมลูนิธิพิทกัษ์ประชาชาต ิ
- กรรมการมลูนิธิ รักเมืองไทย 
- กรรมการและเลขานกุารมลูนิธิทา่นผู้หญิงประภาศรี 

  การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท :  
- กรรมการ บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั 

คุณวุฒทิางการศึกษา  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสตูรจู่โจมและโดดร่ม สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสตูรชัน้นายพนัเหลา่ราบ สหรัฐอเมริกา 
  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 41 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ าชดุที่ 57 

 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 17 

 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 6 

ประวัติการอบรม  หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุรุ่นท่ี 8 
 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและ

องค์การ มหาชน รุ่นท่ี 1 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 4 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน วพน. รุ่นท่ี 1 
ประวัติการท างาน  กรรมการ บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
กรณีผู้หุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 
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(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)  ประธานกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั 

 นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยทุธแหง่ประเทศไทย 

 รักษาการประธานมลูนิธิ พลเรือเอก สงดั ชลออยู ่

 ประธานมลูนิธิพิทกัษ์ประชาชาต ิ

 กรรมการมลูนิธิ รักเมืองไทย 

 กรรมการและเลขานกุารมลูนิธิทา่นผู้หญิงประภาศรี 
ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไมม่ ี

  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :    ไมม่ี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 

 เข้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้  
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  
3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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นายอภชิาติ จีระพันธ์ุ 
อายุ 60 ปี  
 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

 บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  

- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาขน) 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท) :  

- กรรมการคณะอนกุรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik AG  

- กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จ ากดั 
- กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ นกักฎหมายธุรกิจ 

  การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท : ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศึกษา  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 
ประวัติการอบรม  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

 ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น า้มนัพืชไทย   
                            จ ากดั (มหาชน) 

 2551 - 2557       ประธารกรรมการ บริษัท วธน แคปปิตลั จ ากดั (มหาชน) 
 2555 – 2557        ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการป้องกนัและติดตามคนหางานท่ีถกูหลอกลวง       
                            ไปท างาน คณะกรรมาธิการการแรงงาน และสวสัดิการสงัคม วฒุิสภา 

 2554 – 2557        ที่ปรึกษากิตตกิรรมศกัดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการศกึษาตรวจสอบเร่ืองการ    
                            ทจุริต และเสริมสร้างธรรมภิบาล วฒุิสภา 

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไมม่ ี

  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :    ไมม่ี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
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 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  
3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
 
ในกรณีที่ต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สทิธิแทน กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา
หนงัสอืรับรองบริษัทท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้วกลบัมายงับริษัท ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2561  ตามที่อยูด่งันี ้
 
 

หนังสือมอบฉันทะ – สายงานบัญชีและการเงนิ  (ชัน้ 29) 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
ผู้ท่ีรับมอบมาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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Proxy (Form A)  
 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน         พ.ศ  
 Date           Month                  Year 
 
(1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ   อยูเ่ลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย์  
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                 shares     and have the rights to vote equal to                   votes as follows 

  หุ้นสามญั หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
       ordinary share shares      and have the rights to vote equal to votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

       preference share shares     and have the rights to vote equal to                      votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 
  1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยูบ้่านเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์           
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or  ชือ่                                      อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที่   ___   

 Name                                               age                     years residing/located at no. 
                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                                 Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์       
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 
                                                          2.  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ / General Winai Phattiyakul หรือ/or 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย)  (Details specified in the attachment 
here) 

 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   1.ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  ,and 
choose one of these independent 
directors 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมน่ า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2018 on April 27, 2018 
at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, 
Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                

 
 
ลงชื่อ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 

 

หมายเหต/ุRemark 
 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               

 วนัที ่ เดือน    พ.ศ   
 Date          Month                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ   อยูเ่ลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย์  
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 

  หุ้นสามญั หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to                      votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยูบ้่านเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์           
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ชือ่                                             อาย ุ                   ปีอยูบ้่านเลขที่      
 Name         age                    years residing/located at no. 

                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                               Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์       
                                                                           Province                  Postal Code                                   

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

                                                                 2.  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ / General Winai Phattiyakul หรือ/or 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย) (Details specified in the attachment 
here) 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   1.ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark at  1., and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  , and 
choose one of these independent 
directors 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมน่ า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2018 on April 27, 2018 
at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd  Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, 
Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.     

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินของบริษัท ในรอบปี 2560 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the year 2017 operations  
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
         Approve              Disapprove            Abstain 

 
วาระที่ 3               พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2017 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the allocation of profits for legal reserve and dividend payment. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 5         พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda Item No.5  To consider and appoint directors in place of retired directors whose tenure are expired and consider fixing director 

remuneration  
 5.1  พล.ต.อ. สุนทร    ซ้ายขวัญ 

 POL. GEN. Soontorn Saikwan 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
    Approve              Disapprove            Abstain 

  5.2 นายปรารถนา     บงกชมาศ 
 Mr. Pratana Bongkojmass 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

 
  5.3 นายสิทธิชัย       ลีสวัสดิ์ตระกูล 

 Mr. Sittichai Leeswadtrakul 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

 
  5.4 นางสาวสุทธิรัตน์   ลีสวัสดิ์ตระกูล 

 Ms. Suttirat Leeswadtrakul 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 Director’s remuneration 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 6                พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda Item No. 6 To consider the appointment and fixing of remuneration of the auditor’s remuneration for fiscal year 2018. 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 7                พิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 5 ในจ านวนไม่เกิน 
905,058,084 หน่วย   

Agenda Item No. 7 To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase the Company’s ordinary shares No. 
5 not exceeding 905,058,084 units. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เหน็ด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 8                พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 659,271,011.20 บาท (หกร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ด
หมื่นหน่ึงพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,648,177,528  หุ้น (หน่ึงพันหกร้อยส่ีสิบ
แปดล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค์) จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 2,114,244,321.20  บาท (สองพันหน่ึงร้อยสิบสี่ล้านสองแสนส่ีหมื่นส่ีพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 
เป็น 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทส่ีสิบ
สตางค์) 

Agenda Item No. 8 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital in amount of THB 659,271,011.20 by 
issuing newly ordinary shares in amount of 1,648,177,528 shares at the par value of THB 0.40. The registered capital 
will be changed from THB 2,114,244,321.20 to THB 2,773,515,332.40. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 9                พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 9 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the increase of the Company’s registered capital 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 10                พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item No. 10 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary share 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 11                เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 11 Others (if any) 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

 (4)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 

intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
        
 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
B. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited 

 
 ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมน่ า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม
แมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of shareholders no.  1/2018 on April 27, 2018  at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor, 
Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, Bangkok 10120 or such other date, time and 
place as the Meeting may be held.  

 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 วาระที่                    เร่ือง            

Agenda No.                  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            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 70 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C.) 

 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share 
depository and keeper) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ  
 Date          Month                        Year 
 
(1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ   อยูเ่ลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย์  
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 

  หุ้นสามญั หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to                      votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยูบ้่านเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์           
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ชื่อ                                             อาย ุ                   ปีอยูบ้่านเลขที่      
 Name         age                    years residing/located at no. 

                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                               Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์       
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

                                                                  2.  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ / General Winai Phattiyakul หรือ/or 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย) (Details specified in the attachment 
here) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   1.ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark at  1., and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  , and 
choose one of these independent 
directors 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมน่ า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2018 on April 27, 2018 
at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, 
Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินของบริษัท ในรอบปี 2560 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the year 2017 operations  
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
         Approve              Disapprove            Abstain 

 
วาระที่ 3               พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2017 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the allocation of profits for legal reserve and dividend payment. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 5         พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda Item No.5  To consider and appoint directors in place of retired directors whose tenure are expired and consider fixing director 

remuneration  
 5.1  พล.ต.อ. สุนทร    ซ้ายขวัญ 

 POL. GEN. Soontorn Saikwan 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
    Approve              Disapprove            Abstain 

  5.2 นายปรารถนา     บงกชมาศ 
 Mr. Pratana Bongkojmass 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

 
  5.3 นายสิทธิชัย       ลีสวัสดิ์ตระกูล 

 Mr. Sittichai Leeswadtrakul 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

 
  5.4 นางสาวสุทธิรัตน์   ลีสวัสดิ์ตระกูล 

 Ms. Suttirat Leeswadtrakul 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 Director’s remuneration 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 6                พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda Item No. 6 To consider the appointment and fixing of remuneration of the auditor’s remuneration for fiscal year 2018. 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 7                พิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 5 ในจ านวนไม่เกิน 
905,058,084 หน่วย   

Agenda Item No. 7 To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase the Company’s ordinary shares No. 
5 not exceeding 905,058,084 units. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 8                พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 659,271,011.20 บาท (หกร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ด
หมื่นหน่ึงพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,648,177,528  หุ้น (หน่ึงพันหกร้อยส่ีสิบ
แปดล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค์) จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 2,114,244,321.20  บาท (สองพันหน่ึงร้อยสิบสี่ล้านสองแสนส่ีหมื่นส่ีพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 
เป็น 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทส่ีสิบ
สตางค์) 

Agenda Item No. 8 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital in amount of THB 659,271,011.20 by 
issuing newly ordinary shares in amount of 1,648,177,528 shares at the par value of THB 0.40. The registered capital 
will be changed from THB 2,114,244,321.20 to THB 2,773,515,332.40. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 9                พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 9 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the increase of the Company’s registered capital 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 10                พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item No. 10 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary share 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 11                เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 11 Others (if any) 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

 
(4)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องแล ะ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
 
 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 

intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
        

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 
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หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf 
(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้ าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
C. provided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            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 76 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

Proxy granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมน่ า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม
แมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of shareholders no.1/2018 on April 27, 2018 at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor, 
Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, Bangkok 10120 or such other date, time and 
place as the Meeting may be held.   

------------------------------------------------------------------------- 
 

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
Approve              Disapprove            Abstain 

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
Approve              Disapprove            Abstain 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : 
 

 
 

หมวดที่ 5  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่ กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั   คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุ วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอื ดงักลา่วด้วยในกรณี เช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้การประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัได้รับ หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 
7 (เจ็ด) วนัก่อนวนั ประชุม หรือโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนั ประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 (สาม) วนั 

ข้อ 42.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด จะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดั ไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชมุตามที่ ก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอการประชุมเป็น อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ร้อง ขอให้นดั
ประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 43.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ เป็นประธานในท่ีประชมุ  ในการออกเสยีง ลงคะแนน 
ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่า จ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือวา่ หุ้นหนึ่งมีหนึ่ง เสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท า โดย
เปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 คน ร้องขอและท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีง
ลง คะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 44.  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้เสยีงหนึง่เป็น เสยีงชีข้าด 
44.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 

ข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            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 78 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ บางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้ นสามัญ ได้การออกหุ้ นบุริมสิทธิหรือหุ้น

บริุมสทิธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้การออกหลกัทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และ ตลาด หลกัทรัพย์การ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลกิบริษัท 
 
ข้อ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี ้ 

45.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
45.2 พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
45.3 พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
45.4 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
45.5 เลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
45.6 กิจการอื่น ๆ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : 
 

 
 

 
วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องแม่น า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2  โรงแรมแม่น า้ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ 

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

Tel: +66 (0) 2688-1000 Fax: +66 (0) 2291-9400 
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