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ที่  MILL 016/2561 

วันที่  16 กรกฎำคม 2561 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซือ้หุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ของบริษัทฯ 
    ฉบบัลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561  
  2. แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2561 ซึง่จดัเมื่อวนัท่ี 
16 กรกฎาคม 2561 โดยได้มมีตทิี่ส าคญัดงันี ้

1. แจ้งการลาออกของ นายสิทธิชัย ลีสวสัดิ์ตระกูล ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ของบริษัท เนื่องจากมีเหตผุลสว่นตวับางประการ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
เป็นต้นไป 

2. มีมติอนุมตัิโครงการซือ้หุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 
625 ล้านบาท และจ านวนหุ้นที่จะซือ้คืนไม่เกิน 452 ล้านหุ้นโดยมีก าหนดระยะเวลาซือ้หุ้นคืน 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ 
31 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 

 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ 

(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั) 

บรษิทั มิลลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 16 กรกฎาคม 2561 

 

 ขา้พเจา้บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 16 

กรกฎาคม 2561เกี่ยวกบัการอนุมตัโิครงการซื้อหุน้คืนเพือ่บรหิารการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. โครงการซื้อหุน้คืน 

1.1 วงเงนิสูงสุดทีจ่ะใชใ้นการซื้อหุน้คืน    ไม่เกนิ 625   ลา้นบาท  

1.2 จ านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืนไมเ่กนิ  452,000,000  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  0.40  บาท  จ านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืนคิดเป็น  ประมาณ

รอ้ยละ 10  ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด   

 1.3 วธิีการในการซื้อหุน้คืน 

    ซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

      เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ในราคา ................... บาท/หุน้ (ตอ้งเป็นราคาเดยีวกนั) 

ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คืนตัง้แต่วนัที ่ 31  กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที ่ 30 มกราคม 2562 

หมายเหต ุ บรษิทัตอ้งเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัซื้อหุน้ โดย 

 1. ซื้อใน ตลท. ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดอืน 

2. เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 10 วนั และไมเ่กิน 20 วนั 

 1.4 หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาหุน้ทีจ่ะซื้อคืน  โดยใหน้ าราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัก่อนวนัทีบ่รษิทัจะท าการเปิดเผย

ขอ้มลูมาประกอบการพจิารณาก าหนดราคาหุน้ดว้ย 

   ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 115 ของราคาปิดของหุน้ เฉลีย่ 5 วนัท าการซื้อขายก่อนหนา้ ท ัง้นี้  ราคาหุน้เฉลี่ย

ยอ้นหลงั 30 วนัท าการ ตัง้แต่วนัที ่4 มถินุายน 2561 ถงึวนัที ่13 กรกฎาคม 2561 เท่ากบั 1.38 บาทต่อหุน้ (ราคา

ปิดถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 30 วนัท าการยอ้นหลงั) 

2.  ขอ้มลูเกี่ยวกบับรษิทั 

 2.1 ขอ้มลูก าไรสะสมและสภาพคลอ่งส่วนเกนิของบรษิทั 

  ขอ้มลูจากงบการเงนิสอบทาน/ตรวจสอบงวดลา่สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 

  - ก าไรสะสมของงบเฉพาะกจิการของบรษิทั  เทา่กบั   1,116.46   ลา้นบาท 

  - หนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทีจ่ะซื้อหุน้คืน         เทา่กบั    4,149.40  ลา้นบาท 

 

Form TS-1.2 
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  - อธิบายความสามารถในการช าระหนี้ของบริษทัที่ถงึก าหนดช าระภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัที่จะซื้อหุน้คืน 

โดยระบแุหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นการการช าระหนี้คืน 

   1) ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2561 ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษทั มกี าไรสะสมจ านวน 1,116.46 ลา้นบาท 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 489.24 ลา้นบาท และสนิทรพัยห์มนุเวยีนจ านวน 5,085.74 ลา้น

บาท โดยบริษทัมหีนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 6 เดอืนนบัตัง้แต่เริ่มโครงการซื้อหุน้คืนจ านวน 4,194.40 

ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนี้สนิหมนุเวยีนและหนี้สนิระยะยาวทีค่รบก าหนดช าระ บริษทัมรีายการส ัง่ซื้อจากลูกคา้

รองรบั(Log Order) แลว้ท ัง้หมด ท าใหบ้ริษทัสามารถหมนุเวยีนมาเป็นรายไดเ้พื่อสามารถน ามาช าระหนี้

ดงักลา่วไดท้ ัง้หมด  

   2) บริษทัจะมสีภาพคลอ่งเพิ่มขึ้น 1,573.93 ลา้นบาท หลงัหกัค่าใชจ้่ายจากการน าทีด่ินที่ไม่ไดใ้ชง้านออก

ขายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร ัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 จ านวน 285 ไร่ 20.4 

ตารางวา มลูค่า 1,653.30 ลา้นบาท ซึง่คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดอืนกรกฎาคม 2561  

   3) บริษทัยงัคงเหลอืวงเงนิหมนุเวยีนกบัสถาบนัการเงนิที่สามารถเบกิใชไ้ดอ้ีกจ านวน 2,870.43 ลา้นบาท 

ดงันัน้บรษิทัยงัคงมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ ดงันัน้การซื้อหุน้คืนจงึไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคลอ่งของบรษิทัแต่

อย่างใด 

 2.2  จ านวนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย (Free float) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้หรอืวนัทีค่ณะกรรมการก าหนดเพือ่

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2561  เท่ากบัรอ้ยละ 34.69 ของทนุช าระแลว้ของบรษิทั ท ัง้นี้บรษิทั

ไดแ้นบแบบแสดงรายการการกระจายการถอืหุน้ของบรษิทัมาพรอ้มนี้ 

3. เหตผุลในการซื้อหุน้คืน 

  3.1 เพือ่เป็นการบรหิารสภาพคลอ่งสว่นเกนิของบรษิทัใหเ้กดิประสทิธิภาพสูงสุด 

  3.2 เพือ่เพิม่อตัราผลตอบแทนใหแ้ก่สว่นของผูถ้อืหุน้และการเพิม่ก าไรต่อหุน้ 

  3.3 ช่วยเพิม่อปุสงคข์องหุน้และอาจสง่ผลใหร้าคาหุน้ปรบัตวัสูงขึ้น 

  3.4 เป็นโอกาสทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 

4. ผลกระทบภายหลงัซื้อหุน้คืน 

  4.1  ต่อผูถ้อืหุน้  ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอตัราผลตอบแทนจากเงนิปนัผลสูงขึ้น เนื่องจากหุน้ทีซ่ื้อคืนจะไมม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนั

ผลรวมถงึอตัราผลตอบแทนในสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) และอตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) จะเพิม่สูงขึ้น เนื่องจากหุน้ทีถ่กูซื้อคืน 

จะไมถ่กูน ามาค านวณก าไรต่อหุน้ สง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้จะไดร้บัก าไรจาก Capital gain ในอนาคต 

  4.2  ต่อบรษิทั ใชเ้ป็นเครื่องมอืทางการเงนิในการบรหิารสภาพคลอ่งสว่นเกนิของบรษิทัใหเ้กดิประสทิธิผลมากทีสุ่ดและ

ลดจ านวนหุน้ทีห่มนุเวยีนซื้อขายในตลาด ซึง่ส่งผลใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้สูงขึ้น รวมถงึสามารถลดความผนัผวนของราคาหุน้ได ้

โดยเฉพาะปจัจบุนัทีภ่าวะตลาดหลกัทรพัยย์งัมคีวามผนัผวนสูงอยู่ 

5. การจ าหน่ายและการตดัหุน้ทีซ่ื้อคืน  

- วธิีการจ าหน่ายหุน้   ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

       เสนอขายต่อประชาชนท ัว่ไป 
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 -  ก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน  

             (ภายหลงั 6 เดอืน นบัแต่การซื้อหุน้คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี) 

ภายหลงั 6 เดือน นบัจากการซื้อหุน้คืนเสร็จสิ้น กรณีบริษทัสามารถซื้อหุน้คืนไดเ้สร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลาทีจ่  าหน่ายหุน้คืนจะเริ่มตน้ภายหลงัพน้ก าหนด 6 เดอืน นบัจากวนัทีซ่ื้อหุน้คืนเสร็จสิ้น ท ัง้นี้  คณะกรรมการบรษิทั

จะพจิารณาก าหนดวนัจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืนในภายหลงัและจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 

  - หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาทีจ่ะจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน  

ราคาเสนอขายหุน้ที่ซื้อคืนตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 85 ของราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5วนัท าการซื้อขายก่อนหนา้วนัที่ท  า

รายการจ าหน่ายที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษทัไม่จ  าหน่ายหรือจ าหน่ายหุน้ที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพน้

ก าหนดอายุโครงการแลว้บริษทัจะตอ้งแจง้ลดทุนที่ช  าระแลว้โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนที่ซื้อคืนและยงัมิไดจ้  าหน่าย

ท ัง้หมด ท ัง้นี้ เป็นไปตามกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6. การซื้อหุน้คืนในอดตี (ถา้ม)ี 

 วนัสิ้นสุดโครงการซื้อหุน้คืนคร ัง้หลงัสุด   -ไมม่-ี  

 (การซื้อหุน้คืนตามโครงการใหมจ่ะกระท าไดเ้มือ่ครบก าหนดระยะเวลาเกนิ 1 ปี นบัแต่วนัสิ้นสุดโครงการคร ัง้หลงัสุด) 

  

บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

   

                         

    (นางสาวจรุรีตัน ์ลปนาวณิชย)์ 

     กรรมการ 

 

 

 

หมายเหตุ :    ใหบ้ริษทัจดทะเบยีนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตัิโครงการซื้อหุน้คืน ภายในวนัที่คณะกรรมการมมีติหรือ ภายใน   

     9.00 น. ของวนัท าการถดัไป โดยน าส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรพัย ์



   จ ำนวนผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้

รอ้ยละของทนุทีช่ ำระแลว้(เฉพำะหุน้

สำมญั)

1.1 กรรมการ ผูจั้ดการ และผูบ้รหิาร รวมถงึ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ 14 1,623,164,270 39.96

1.2 ผูถ้อืหุน้ > 5% โดยนับรวมผูท้ี่

เกีย่วขอ้งดว้ย 2 1,029,899,999 25.35

1.3 ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุ - - -

2. หุน้ทีซ่ ือ้คนื - - -

3. ผูถ้อืหุน้สำมญัรำยยอ่ย (Non-Strategic

 shareholder) 3,266 1,409,274,889 34.69

4. ผูถ้อืหุน้สำมญัทีถ่อืหุน้ต ำ่กวำ่หนึง่หนว่ย

กำรซือ้ขำย 330 9,772 0

รวม 3,612 4,062,348,930 100

ลงชือ่

.............................................................................

(นางสาวสทุธรัิตน ์ลสีวัสดิต์ระกลู)

ต าแหน่ง กรรมการ

.............................................................................

(นางสาวจรุรัีตน ์ลปนาวณชิย)์

ต าแหน่ง กรรมการ

   จ ำนวนผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้

รอ้ยละของทนุทีช่ ำระแลว้(เฉพำะหุน้

สำมญั)

1. กรรมการ ผูจั้ดการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง และผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์

 1. นาย  ภชุงค ์  จงวไิลเกษม    413 0

 2. นาย  สนุทร   ซา้ยขวัญ    55 0

 3. นาย  ปรารถนา   บงกชมาศ    782,974 0.02

 4. น.ส.  สทุธรัิตน ์  ลสีวัสดิต์ระกลู (5)    63,872,959 1.57

   - น.ส.  สทุธรัิตน ์  ลสีวัสดิต์ระกลู  698,259 0.02

   - น.ส.  สทุธรัิตน ์  ลสีวัสดิต์ระกลู   (บคุคล/นติบิคุคลเดยีวกัน) 27,500,000 0.68

   - นาย  สนุทร   จติบญุทวสีขุ   (ภรรยาหรอืสามทีีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน) 50,000 0

   - น.ส.  สรุรัีตน ์  ลสีวัสดิต์ระกลู   (พีน่อ้ง) 5,360,000 0.13

   - นาง  อารรัีตน ์  ลสีวัสดิต์ระกลู   (บดิาหรอืมารดา) 30,264,700 0.74

 5. นาย  สทิธชิยั   ลสีวัสดิต์ระกลู (5)    1,558,407,869 38.36

   - นาย  สทิธชิยั   ลสีวัสดิต์ระกลู  832,978,648 20.5

   - น.ส.  ธนกิา   ตัง้พนูผลววิัฒน ์  (คูส่มรส) 43,785,148 1.08

   - นาย  สทิธชิยั   ลสีวัสดิต์ระกลู   (บคุคล/นติบิคุคลเดยีวกัน) 398,172,500 9.8

   - นาย  สทิธชิยั   ลสีวัสดิต์ระกลู   (บคุคล/นติบิคุคลเดยีวกัน) 235,001,573 5.78

   - นาย  สทิธชิยั   ลสีวัสดิต์ระกลู   (บคุคล/นติบิคุคลเดยีวกัน) 48,470,000 1.19

 6. นาง  อไุร   ค าเรอืงฤทธิ์    100,000 0

รวม 14 1,623,164,270 39.96

2. ผูถ้อืหุน้ > 5% โดยนับรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย

 1. บรษัิท     เจนเนอรัล เอนจเินยีริง่ จ ากัด (มหาชน)   729,899,999 17.97

 2. ธนาคาร     กรงุเทพ จ ากัด (มหาชน)    300,000,000 7.38

รวม 2 1,029,899,999 25.35

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุ

รวม 0

รวมทัง้ส ิน้ 16 2,653,064,269 65.31

  

     บรษัิทขอรับรองวา่สารสนเทศทีไ่ดร้ายงานไวใ้นหนังสอืรับรองฉบบันีถู้กตอ้ง

เอกสารแนบ : รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ขา่ย Strategic shareholders

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ขา่ย Strategic Shareholders

แบบแสดงรายงานการกระจายหุน้

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ากัด (มหาชน)

ณ. วันที ่29 มนีาคม 2561

     ทนุจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ (เฉพาะหุน้สามัญ) 1,624,939,572.00 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 4,062,348,930 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้0.40 บาท

  

1. ผูถ้อืหุน้สำมญัทีเ่ป็น Strategic Shareholder


