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ณ ห้องแม่น า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแม่น า้ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ  
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
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วนัท่ี 11 เมษายน 2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย  

1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่1/2561 
2. รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินงวดประจ าปี 2561 ในรูปแบบซีดีรอม 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 
4. ข้อมลูคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2562 
5. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอยีดคา่สอบบญัชี  
6. สารสนเทศการโอนกิจการบางสว่น 
7. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 12, 30, 31 และ 40 
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 ่1/2562 

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

หุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 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 1/2561 

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1) 
 
หลักการและเหตุผล บริษัท ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 และได้สง่
ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 จึงขอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อ
วนัท่ี 27 เมษายน 2561 ไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ ดงักลา่ว 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

 
หลักการและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ ไมต้่องลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
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 2561 นี ้ได้รับการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระส าคญั
จากงบการเงิน ดงันี ้

              หนว่ย : ล้านบาท 
ฐานะทางการเงนิ ปี 2561 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรัพย์ 23,589 14,350 

หนีส้นิ 18,273 8,121 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,317 6,230 

                หนว่ย : ล้านบาท 
ผลการด าเนินงาน ปี 2561 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายได้รวม 21,758 15,757 

คา่ใช้จา่ยรวม 21,209 15,443 

ก าไรสทุธิ (411) (169) 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (0.10) (0.04) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
และ ได้รับการการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
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หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

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

โดยในปีด าเนินงาน 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีผลขาดทุน 
(168,870,503.57) บาท จึงงดจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
 

อย่างไรก็ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร 
272,136,306.07 บาท และหกัเงินปันผลของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ หมวด ค. จ านวน 19,499,999.94 บาท จึงเหลือก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้
จัดสรรจ านวน 252,636,306.13 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ ถือหุ้ นสามัญในอัตราหุ้ นละ 0.03 บาท คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
130,211,445.78 บาทจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลมีรายละเอียดดงันี ้

 หุ้นสามญั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  4,333,167,300 หุ้น 
บวก หุ้นสามญัทีเ่กิดจากการแปลงหุ้นบริุมสทิธิ*        192,118,226 หุ้น 
รวม หุ้นสามญัทัง้หมด    4,525,285,526 หุ้น 
หกั   จ านวนหุ้นซือ้คืน       184,904,000 หุ้น 
       จ านวนหุ้นท่ีได้รับสทิธิเงินปันผล   4,340,381,526 หุ้น 

หมายเหตุ  *หุ้นบริุมสทิธิหมดอายแุล้ว ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการแปลงเป็นหุ้นสามญั 
 

ทัง้นี ้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิปันผล คือวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรไว้เป็น
ทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5            พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3  และ 4)  
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หลักการและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 23 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่ 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออก แตอ่าจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าเป็น
กรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 นี ้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในอตัรา
หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 4 คน ได้แก่ 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ/กรรมการอิสระ  
3. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั       กรรมการ/กรรมการอิสระ   
4. นายโสภณ ผลประสทิธ์ิ          กรรมการ 

 
ซึง่ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลตามรายนามดงักลา่วข้างต้นเป็นบคุคลที่

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

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูของกรรมการทัง้หมดที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลัน่กรองถึงความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึ งมีมติเสนอก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการส าหรับปี 2562  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  
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**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 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยในสว่นของการเลอืกตัง้กรรมการ จะท าการลงมติเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล และในเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการจะท า
การลงมติแยกตา่งหาก ซึง่จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 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
อนมุตัิให้แตง่ตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคน
ใด คนหนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2562 
 

1. นางสาวนภาพร   สาธิตธรรมพร     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7494 
 2. นางสาวสาวิณี      สะวานนท์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7092 
 

นอกจากนี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และ / 
หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และคา่บริการอื่นๆ)  

 



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 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7494 และ/หรือนางสาวสาวิณี  สะวา
นนท์ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7092 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 
และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
ผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของ บริษัท  บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ 
และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
คา่บริการอื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนด
คา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial 
Business Transfer : PBT) 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6) 
 
หลักการและเหตผล การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : 
PBT) ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็กเส้น โดยเป็นเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทัง้หมด รวมถึงบคุลากรที่เก่ียวข้องให้แก่
บริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ (“บริษัทย่อย”)  ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย โดย
มลูคา่การโอนกิจการเทา่กบัราคาตามมลูคา่ทางบญัชี (Book Value) ณ วนัโอนกิจการและภายหลงัการโอนกิจการดงักลา่ว บริษัทจะ
ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กให้กบักลุม่ลกูค้าเดิมของบริษัท โดยกลุม่บริษัทย่อยจะเป็น suppliers สินค้าให้แก่บริษัทเป็น
หลกั ซึ่งท าให้บริษัทจะมีโครงสร้างรายได้จากการเทรดดิง้เป็นหลกั, รายได้จากการให้บริการกับบริษัทย่อย เช่น ด้านบญัชี ด้าน
บคุลากร เป็นต้น, รายได้จากคา่เชา่ และรายได้จากเงินปันผล   ซึง่ปัจจบุนัตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2561 บริษัทมีรายได้
จากเทรดดิง้คิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้จากการขายและบริการ ส่วนรายได้จากการบริการ, ค่าเช่า อยู่ที่ร้อยละ 0.42 และ 0.07 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดย รายละเอียดแผนการ
ปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 
 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอานาจในการด าเนินการ
ใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ยได้ทกุประการ ซึง่รวมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเพียงการก าหนดราคาซือ้ขายกิจการบางสว่น การก าหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกบัมลูคา่กิจการที่โอน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการโอนกิจการบางสว่น จดัท าและลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น จดัท าและลงนามในค า
ขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น รวมทัง้การจดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ 
และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
เก่ียวกบัการด าเนินการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัทดงักลา่ว 

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย ไมเ่ข้าขา่ยเป็นการท ารายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ .ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางสว่นของบริษัทดงักลา่วข้างต้น ถือ
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เป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่ส าคญั ซึ่งตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด ให้
ด าเนินการดงักลา่ว จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้างของบริษัท โดย
การโอนกิจการบางสว่นของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ตามรายละเอียดข้างต้น 
 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอานาจในการด าเนินการ
ใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ยได้ทกุประการ ซึง่รวมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเพียงการก าหนดราคาซือ้ขายกิจการบางสว่น การก าหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกบัมลูคา่กิจการที่โอน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการโอนกิจการบางสว่น จดัท าและลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น จดัท าและลงนามในค า
ขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น รวมทัง้การจดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ 
และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
เก่ียวกบัการด าเนินการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัทดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
 
หลักการและเหตุผล ตามที่บริษัทได้น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 ไมส่อดคล้องกบัการปฏิบตัิงานของนายทะเบียนหลกัทรัพย์ เนื่องจากในปัจจบุนัผู้ที่ปฏิบตัิหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และเพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 75/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 21/2560 
เ ร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ข้อ 9 “ให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่ง 
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535"  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 31 
 
หลักการและเหตุผล เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการพฒันาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะในการท างาน ให้กบับคุลากร
ของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นสิง่ที่มีความส าคญัตอ่การเจริญเติบโตของกลุม่บริษัทอยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ เพื่อความคลอ่งตวัในการ
ด าเนินการดงักลา่ว ทางบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตในการด าเนินธุรกิจ โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทดงันี ้“ข้อ 31 
ประกอบกิจการให้บริการอบรมสมัมนาทกุประเภท ทัง้นี ้ไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนที่ประกอบอาชีพปรกติ ” และเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิให้คณะกรรมการและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค า เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ
บริษัท ดงันี ้“ข้อ 31 ประกอบกิจการให้บริการอบรมสมัมนาทกุประเภท ทัง้นี ้ไมเ่ก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีประกอบอาชีพปรกติ” 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 160,001,988.80 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบ

ล้านหน่ึงพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์ ) โดยการตัดหุ้นสามัญที่  ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายออกจ านวน 400,004,972 หุ้น (สี่ ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ ) เป็น 
2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นสามพันสามร้อยสี่สาม
บาทหกสิบสตางค์) 

 
หลักการและเหตุผล ภายใต้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดวา่บริษัท
จะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุ้นท่ีเหลอืต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ดงันัน้ เพี่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยออกก่อน 

  ด้วยเหตดุงักลา่วข้างต้นบริษัทจงึต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนในสว่นของหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ย 
ดงันี ้
     - ลดทนุจดทะเบียนจ านวน 160,000,000 บาท (หนึง่ร้อยหกสบิล้านบาท) จากหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
400,000,000 หุ้น (สีร้่อยล้านหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) ที่ออกโดยมติที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
     - ลดทนุจดทะเบียนจ านวน 1,988.80 บาท (หนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) คงเหลอื
จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,972 หุ้น (สีพ่นัเก้าร้อยเจ็ดสบิสองหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัที่ 
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ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบ
สตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัสามร้อยสามสบิ
สองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพนัหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยสี่สามบาทหกสบิ
สตางค์) 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมา
ข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,613,513,343.60 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นห้าพนั
สามร้อยสามสบิสองบาทสีส่บิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 6,533,783,359 หุ้น (หกพนัเก้าร้อยสามสบิสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปด
พนัสามร้อยสามสบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 หุ้นสามญั 6,533,783,359 หุ้น (หกพนัเก้าร้อยสามสบิสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปด

พนัสามร้อยสามสบิเอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -ไมม่ี- (-) 

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

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 12 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 ทัง้นี ้บริษัท ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่1/2562  (Record Date) ใน
วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 
 อนึ่ ง  บ ริ ษัทฯ ไ ด้ เผยแพร่หนังสือ เ ชิญประชุม  พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไ ว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.millconsteel.com) ด้วยแล้ว 

http://www.millconsteel.com/
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยขอให้เตรียมหลกัฐานที่ต้อง
ใช้เพื่อการประชมุดงัมีรายละเอียดตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ และ
สรุปขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 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 
 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                      นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง 
          กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :  

 
 
 

 

บริษัท มิลล์คอนสตีล จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

 
ประชมุ เมื่อวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องแมน่ า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 

2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัการออกเสียงและการนบัคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสยีง 
จ านวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากบั 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย”หรือ “งดออกเสียง” จะสรุปว่าได้มีการลงมติ
เป็นเอกฉนัท์ ถ้ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสยีง” ให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงที่บริษัท
ได้เตรียมไว้ให้ บนัทึกคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อน ามาตรวจนบัและหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน สว่นที่เหลอืจะถือเป็นการลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” โดยในวาระท่ี 5 เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั
การเลอืกตัง้กรรมการ จะท าการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล จากนัน้ได้กลา่วแนะน ากรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชมุดงันี  ้

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) 
1. พลเอกวินยั  ภทัทิยกลุ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
2. พล.ต.อ.สนุทร  ซ้ายขวญั  รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

           3.  นายอภิชาติ จีระพนัธุ์  กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ  
กรรมการอิสระ 

4. นายปรารถนา  บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
5. นายโสภณ  ผลประสทิธ์ิ กรรมการ 
6. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ 
7. นายสทิธิชยั  ลสีวสัดิ์ตระกลู  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
8. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ 
9. นางสาวจรีุรัตน์  ลปนาวณิชย์ กรรมการ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 
4. นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานทรัพยากรมนษุย์และบริหารงานทัว่ไป 

 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางวรรญา พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชี / บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั 
2. นางสาวเชาวรัตน์ สดุโส  ผู้สอบบญัชี /  บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั 

 
ผู้ถอืหุ้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

1. นายไกรศร วงศ์สรุไกร 
 

ประธานกลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวนันี ้และ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และ ที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 49 คน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 3,013,246,612 
หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 71.79 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงกลา่วเปิด
การประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 และ ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ของบริษัท มีขึน้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 

2560 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 1 ซึ่งมีด้วยกนัทัง้สิน้ 23 หน้า ทัง้นีค้ณะกรรมการ
เห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นดงักลา่วไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
โดยมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 74,443,116 หุ้น ท าให้มีจ านวนหุ้นที่มาประชมุเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ เป็น 

3,087,689,728 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
ซึง่ประชมุไปเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย  3,087,689,728 เสยีง           100.00 
  ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง  - 
  งดออกเสยีง  - เสยีง     - 
  บตัรเสยี   - เสยีง           - 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
 
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา โดยคณุสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล กรรมการผู้จดัการใหญ่ จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
ทัง้นี ้สรุปภาพรวมของผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาของบริษัทพร้อมกบัข้อมลูอื่นๆมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 
หรือ สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่อยูใ่นรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ เพื่อความสะดวกกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุในวนันีท้กุทา่นจะได้รับรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบของเอกสารซึง่พิมพ์จากข้อมลูใน ซีดีรอม (CD-ROM)  เพิ่ม  

 
นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้สรุปภาพรวมของกลุม่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ซึ่งมี

รายละเอียดครอบคลมุ เก่ียวกบั ภารกิจ วิสยัทศัน์  ค่านิยมองค์กร โครงสร้างของกลุม่บริษัทในปัจจุบนั กลยทุธ์ทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทซึ่งเน้น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวสัดุก่อสร้าง 2. กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. ธุรกิจอื่นที่จะเข้ามา
สนบัสนนุกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ก็เพื่อช่วยลดต้นทนุ การเพิ่มประสทิธิภาพ  และการน าเทคโนลียีเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ รวมถงึ
เหตกุารณ์ส าคญัที่เกิดขึน้ของกลุม่บริษัทในรอบปีที่ผา่นมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูบ่นจอวีดีทศัน์ ท่ีได้เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น  

ตอ่จากนัน้ นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู ขอให้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการได้รายงานเก่ียวกบัการอบรมให้ความรู้เร่ือง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้รับทราบถึงนโยบาย และ
แนวทางในการปฏิบตัิในปีที่ผา่นมา ทราบ 

จากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการได้สรุปภาพรวมที่ส าคญัเก่ียวกับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดโลก และ 
อตุสาหกรรมเหลก็ภายในประเทศไทย ให้ที่ประชมุได้รับทราบ โดยสรุป สาระส าคญั ได้ดงันี ้ 

Overall Steel Industry 
- ประมาณการความต้องการเหลก็ในตลาดโลก (World Steel Forecast) ในปี 2018 จะอยูท่ี่ 1,648.1 ล้านตนั ซึง่เติบโต

ปานกลาง เนื่องจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศจีนมีอตัราการเติบโตในระดบัต ่า ในขณะที่ความต้องการใช้
เหล็กในตลาดโลก (ไม่รวมประเทศจีน) ยงัคงเติบโตในระดบัใกล้เคียงกบัปีก่อนๆ โดยความต้องการเหล็กในประเทศ
ก าลงัพฒันา (ไมร่วมประเทศจีน) มีการเติบโตร้อยละ 4.9  ในปี 2018 

- ความต้องการใช้เหลก็ของประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มสงูกวา่ที่คาดไว้ ซึง่เป็นผลมาจากการเป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนักีฬา 
โอลมิปิค ในปี 2020 

- ปริมาณการผลติ Crude Steel ในทวีปเอเซีย ในปี 2017 ที่ผา่นมา เพิ่มขึน้ 5.4% อยูท่ี่ 1,162.50 ล้านตนั โดยประเทศ
จีนเพิ่มขึน้ 5.7% อยูท่ี่ 831.7 ล้านตนั  

- ปริมาณการผลติ Crude Steel ของกลุม่ประเทศ EU ในปีที่ผา่นมา เพิ่มขึน้ 4.1% อยูท่ี่ 168.7 ล้านตนั 
- ปริมาณการผลิต Crude Steel ของ North America ในปี 2017 ที่ผ่านมา เพิ่มขึน้ 4.8% อยู่ที่ 116.0 ล้านตนั ในขณะ

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการผลติเพิ่มขนึ 4.0% อยูท่ี่ 81.6 ล้านตนั 
 
Domestic Steel Industry 

- ปัจจยัส าคญัที่จะท าให้ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศเพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ แนวโน้มการลงทนุก่อสร้างที่เพิ่มสงูขึน้ 
ปริมาณการผลติรถยนต์ภายในประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ตอ่เนื่อง การลงทนุใน อีอีซี (Eastern Economic Corridor)  
ตอ่จากนัน้ นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ รายงานสรุปตวัเลขการจ าหนา่ยเหลก็ประเภทตา่งๆ ของ 
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กลุม่บริษัท โดยปริมาณการขายเฉลี่ยทัง้กลุม่ลดลงเล็กน้อย แต่เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ จึงท าให้รายได้จากการ
จ าหน่ายเหล็กของกลุม่บริษัทเพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นในปี ที่ผ่านมา (ปี 2017) ปรับตวัลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ ร้อยละ  
7.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า (ปี 2016) ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 7.7 

 
ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ ได้สอบถาม เก่ียวกบั การออกหุ้นกู้ของบริษัทตามที่ได้มีการเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ที่

แล้ว 
 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทไม่ได้ท าการออกหุ้นกู้ดงักล่าว เนื่องจาก ในช่วงปีที่ผ่านมามีเร่ืองที่

กระทบต่อภาวะตลาดการออกหุ้นกู้  โดยมีบริษัทหลายแห่ง ไม่สามารถช าระเงินกู้คืน (Default) ให้กับผู้ลงทุนได้ ท าให้ต้นทนุ
ดอกเบีย้ของหุ้นกู้ที่บริษัทวางแผนวา่จะออกและเสนอขายนัน้ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้กวา่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ี
บริษัทได้รับคอ่นข้างมาก จึงท าให้บริษัทตดัสนิใจยกเลกิการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว 

 
นายธงชยั มินพิมาย ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม เก่ียวกบัอตัราหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทท่ีอยูใ่นระดบัสงู 
 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ในอดีตอตัราหนีส้ินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ 3 เท่า ปัจจุบนั ลดลง

เหลอืราว 2 เทา่ ซึง่ถือวา่ลดลงคอ่นข้างมากแล้ว 
 
นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ บริษัท มีแผนท่ีจะขายทรัพย์สินท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

หรือ ไม่ใช้ในการประกอบกิจการ (Non-Core Assets) เพื่อน าเงินมาช าระคืนหนี ้โดยมีเป้าหมายที่จะลดอตัราหนีส้ินต่อทนุให้
เหลอืราว 1 เทา่ 

 
นายธนภาส ภูมิวงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าในการด าเนินงานของบริษัทร่วมทนุระหว่าง 

บริษัท กบั บริษัทโกเบ สตีล ลมิิเต็ด จากประเทศญ่ีปุ่ น 
 
นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงวา่ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

ทุนระหว่างบริษัท กับ  บริษัทโกเบ สตีล ลิมิเต็ด ของประเทศญ่ีปุ่ น นัน้ คาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตเกรดพิเศษส าหรับ
อตุสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้ในกลางปีนี ้ 

 
ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอีก 

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาตามรายละเอียดข้างต้น 
  

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา และรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการ
ตามรายละเอียดข้างต้น 
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ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบังบการเงินของ
บริษัทให้ที่ประชมุทราบ ทัง้นี ้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจ าปี 2560 ปรากฏตาม สิง่ที่แนบมา 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่
บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM)  

 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ได้น าเสนอรายงานข้อมลูส าคญัของงบการเงินงวดประจ าปี 2560 ให้ที่ประชมุ

ทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินท่ีส าคญัได้ ดงัตอ่ไปนี ้
หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2559 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 7,337 7,403 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 10,303 10,447 
รวมสนิทรัพย์ 17,640 17,850 
หนีส้นิรวม 11,714 12,027 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,926 5,823 
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 17,640 17,850 

 
          หนว่ย : ล้านบาท  

 ปี 2560 ปี 2559 จ านวนทีเ่ปลีย่นแปลง 
(+เพิ่มขึน้/ - ลดลง) 

ร้อยละ 
ที่เปลีย่นแปลง 

รายได้รวม 20,134 19,700 +434 2 
รายได้จากการขายและบริการ 19,983 19,214 +769 4 
ก าไรขัน้ต้น 1,469 1,471 -2 0 
EBITDA 1,065 1,227 -162 -13 
ก าไรสทุธิ 143 405 -262 -65 
EBITDA จากการด าเนินงาน 1,106 1,255 -149 -11 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 184 426 -242 -57 

 
                   หนว่ย : เทา่ 

 2560 2559 2558 2557 2556 
อตัราหนีส้นิตอ่ทนุ 
(Debt to Equity Ratio) 

1.98 2.07 2.31 2.67 2.95 

อตัราหนีส้นิ(เฉพาะสว่นท่ีมี
ภาระดอกเบีย้) ตอ่ทนุ 
(Interest bearing debt ratio) 

1.55 1.58 1.99 2.21 2.44 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 
โดยมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 75,000 หุ้ น ท าให้มีจ านวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ เป็น 

3,087,764,728 หุ้น 
 
มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

คิดเป็นร้อยละ 
               เห็นด้วย  3,087,764,728  เสยีง          100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง           - 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง           - 

    บตัรเสยี    -  เสยีง           - 
 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฏหมายและการจ่ายปันผล 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานชิ เลขานกุารฯ ได้รายงานรายละเอียดเก่ียวกบัการงดจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทให้ที่ประชมุได้รับทราบ 
 

นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า  ในปีด าเนินงาน 2560 บริษัทฯ มีก าไรก่อนการจัดสรรเป็นจ านวน 
917,439,920.41 บาท (เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพนัเก้าพนัเก้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) จึงมีความประสงค์ที่จะ
จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560 หลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา ซึง่คิดเป็นจ านวน
เงิน 48,286,311.60 บาท (สีส่บิแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหกพนัสามร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) พร้อมทัง้จ่ายปันผลเป็นเงินสด 
ให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ, แบบ ค และ ผู้ ถือหุ้นสามญัตามรายละเอียดดงันี ้

 
หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค.   

ตามข้อบงัคบัของบริษัท เมื่อบริษัทมีก าไรเพียงพอ จะต้องท าการจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิหมวด ค. ใน
อตัราร้อยละ 5 ต่อปี ของจ านวนเงินลงทนุ โดยในปีใด หากบริษัท ไม่สามารถจ่ายปันผลให้กบั ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ หมวด ค . ได้ ให้น า
ปันผลดงักลา่วสะสมค้างช าระไว้ และ น าไปจ่าย ในปีถดัไป ดงันัน้ ในปีนี ้บริษัทจะต้องท าการจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้น
บริุมสิทธิ หมวด ค. ในอตัรา หุ้นละ 0.1015 บาทต่อหุ้น  บริษัทมีจ านวนหุ้นบริุมสิทธิหมวด ค. รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 192,118,226 
หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นจ านวน 38,999,999.88 บาท ซึง่เงินปันผลดงักลา่ว แบง่เป็น  

- เงินปันผลค้างจ่ายปี 2559 จ านวน 19,499,999.94 บาท   
- เงินปันผลส าหรับปี 2560  จ านวน 19,499,999.94 บาท  

 
หุ้นสามัญ  

บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจ านวนไม่เกิน 270,823,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท 
ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัราในอตัรา 15 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 108,329,304.80 บาท  
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หรือ คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลที่ 0.0267 บาทตอ่หุ้น ในกรณีที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการจ่ายปันผลค านวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น 
บริษัทจะตดัเศษหุ้นดงักลา่วทิง้ และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.0267 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จ านวนไม่
เกิน 13,541,163.10 บาท  ในอตัราหุ้นละ 0.0033 บาท เพื่อรองรับภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2) 
แหง่ประมวลรัษฎากร 
 

การจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัดงักลา่วข้างต้น คิดรวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) ตอ่
หุ้น  
 

ทัง้นี ้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสทิธิปันผล คือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผล 
ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

 
ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตังิดการจา่ยเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

คิดเป็นร้อยละ 
               เห็นด้วย  3,087,764,728   เสยีง          100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง          - 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง          - 

    บตัรเสยี    -  เสยีง          - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ พร้อมทัง้ ก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดให้ที่ประชมุได้พจิารณา 
 

นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปี ครัง้นี ้มีกรรมการจ านวน 4 
ทา่นท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ได้แก่  
 

1. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั         รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  
2. นายปราถนา บงกชมาศ           กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู       กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู  กรรมการ 
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ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบคุคลตามรายนามดงักลา่วข้างต้นเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์และประวตัิการท างานท่ีดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อ
องค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณา
แตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึง่  
 

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูของกรรมการทัง้หมดที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
ในสว่นของคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 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 

 * 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 จะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุตามทีก่ลา่วมาข้างต้นทัง้หมด 
 
ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีส าหรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้

จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการและกรรมการชดุเฉพาะตา่งๆ ตามปริมาณการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น 
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 ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิบตัิที่ดี เก่ียวกบัการลงมติเลือกตัง้
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน จึงขอเชิญให้กรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้ ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าที่ประชุมจะ
พิจารณาลงมติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 เมื่อกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้ออกจากห้องประชมุไปแล้ว ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

 
 คณุวิไล ศิริพลูเกียรติกลุ ผู้ ถือหุ้น ท่ีเป็นตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามเก่ียวกบัการด ารงต าแหนง่ของ

กรรมการอิสระท่ีเกินกวา่ 9 ปี  
 
 ประธาน มอบหมายให้ นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้

ที่ประชมุทราบ 
 
นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้ชีแ้จงวา่ แนวคิดเร่ืองการไมใ่ห้กรรมการอิสระด ารง

ต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปีนัน้ มาจากทางต่างประเทศ ซึ่งมีความกงัวลเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งมาเป็นเวลานานของกรรมการอิสระจะ
ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อยา่งเต็มที่ อยา่งไรก็ตาม ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ กรรมการอิสระของบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตามเดิมในครัง้นี ้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
มีประสบการณ์  เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดงักลา่ว กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่  

 
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอีก นาย

จิรัซย์ เหรียญชยัวานิช  เลขานกุารฯ ขอที่ประชมุได้พิจารณาลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
 
พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 3,081,370,242  เสยีง      99.79 
ไมเ่ห็นด้วย                 6,394,486  เสยีง             0.21 
งดออกเสยีง                -  เสยีง         - 

    บตัรเสยี    -  เสยีง              - 
 
 
นายปรารถนา บงกชมาศ 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัแิตง่ตัง้นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบั

เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
คิดเป็นร้อยละ 
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เห็นด้วย  3,081,370,242  เสยีง      99.79 
ไมเ่ห็นด้วย                  6,394,486  เสยีง             0.21 
งดออกเสยีง                -  เสยีง         - 

    บตัรเสยี    -  เสยีง              - 
นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเข้าด ารง

ต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
คิดเป็นร้อยละ 

   เห็นด้วย  3,081,370,528  เสยีง      99.79 
ไมเ่ห็นด้วย                   6,394,200  เสยีง             0.21 
งดออกเสยีง                -  เสยีง         - 

  บตัรเสยี    -  เสยีง              - 
 
นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
คิดเป็นร้อยละ 

   เห็นด้วย  3,081,370,528  เสยีง      99.79 
ไมเ่ห็นด้วย                   6,394,200  เสยีง             0.21 
งดออกเสยีง                -  เสยีง         - 

  บตัรเสยี    -  เสยีง              - 
 
ตอ่จากนัน้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ  ได้ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปี 2561 
 
ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ตามรายละเอยีดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง  
ดงันี ้

คิดเป็นร้อยละ 
   เห็นด้วย  3,081,370,528  เสยีง      99.79 

ไมเ่ห็นด้วย                   6,394,200  เสยีง             0.21 
งดออกเสยีง                -  เสยีง         - 

  บตัรเสยี    -  เสยีง              - 
ภายหลงัจากที่ประชมุได้ลงมติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้ขอให้เชิญ กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีกลบัเข้าห้องประชมุ เพื่อ

ร่วมการประชมุตอ่ และ ได้กลา่วสรุปมติที่ประชมุ อีกครัง้ ดงันี ้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และ 
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญช ี

 

ประธาน ขอให้ นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้น าเสนอรายละเอียดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  
นายปราถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ู
พี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 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 

  
และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั 

จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัทแทนได้ 
 

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

 
ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถงึภาระหน้าทีใ่นการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นควรก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,320,000 
บาท  

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ  ประธานขอท่ีประชุมได้
พิจารณาลงมต ิ

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2561 และก าหนดคา่
สอบบญัชีตามรายละเอยีดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

คิดเป็นร้อยละ 
               เห็นด้วย  3,087,764,728  เสยีง           100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง          - 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง          - 
  บตัรเสยี    -  เสยีง          - 
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ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 5 
(MILL-W5) 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดให้ที่ประชมุได้พจิารณา  

 
นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทมีความประสงค์ที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 5 หรือ MILL-W5 ในจ านวนไมเ่กิน 905,058,084 หนว่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (ทัง้หุ้นสามญัและ
หุ้นบริุมสทิธิ) ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย โดยใบส าคญั
แสดงสทิธิ 1  หนว่ย สามารถใช้สทิธิซือ้ หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้ หุ้นสามญัซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในสิง่ที่สง่มาด้วย 6 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 
  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมอี านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลง
ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึง่รวมถงึรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้
สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั และการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้ หุ้นสามญัดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 
นายสกล ฐิติสกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้แสดงความคิดเห็น และ เสนอแนะวา่ ราคาแปลงสภาพ 1.80 บาท เป็นราคาที่ สงูกวา่

ตลาด จะท าให้ไมม่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาใช้สทิธิแปลงสภาพ อีกทัง้มีระยะเวลาใช้สทิธิเพียง 2 ปี จึงขอเสนอให้บริษัท ก าหนด
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพใหมใ่ห้ต า่กวา่ราคาตลาด โดยอยูใ่นช่วงราคา 1.40-1.50 บาท ตอ่หุ้น และ เพิ่มระยะเวลาการใช้สทิธิเป็น 5 
ปี 

นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ ราคาใช้สทิธิทีบ่ริษัทก าหนดนัน้ มาจากราคาทีท่างบริษัท พิจารณาจาก
ปัจจยัตา่งๆ แล้ว เห็นวา่เหมาะสมกบัพืน้ฐานของบริษัท ในปัจจบุนั และ การก าหนดระยะเวลาในการใช้สทิธิ 2 ปี มีความสอดคล้อง
กบัแผนงานของบริษัท ในอนาคต ซึง่หากการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ ก็มีโอกาสที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่ว จะสามารถมาใช้สทิธิได้ 

นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการ ได้ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ การก าหนดราคาแปลงสภาพท่ีต า่กวา่ราคาตลาด อาจท าให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากมาตรฐานบญัชี เร่ือง Share Base ซึง่ท าให้กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทได้ 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิม่เตมิ และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเตมิอีก ประธานขอให้ที่
ประชมุได้พิจารณาลงมติ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิการและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
ของบริษัทครัง้ที่ 5 (MILL-W5) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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คิดเป็นร้อยละ 
               เห็นด้วย  3,087,764,728  เสยีง           100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง          - 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง          - 
   บตัรเสยี    -  เสยีง          - 

 

 

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

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดให้ที่ประชมุได้พจิารณา  

 

 นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล การออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 (MILL-W5) และ รวมถึง การรองรับ การขยายกิจการของบริษัท  และ/หรือ 
ใช้เป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนีบ้ริษัท จะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 659,271,011.20 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,648,177,528 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้ จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 2,114,244,321.20  บาท เป็น 2,773,515,332.40 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
                1)  การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 160,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 400,000,000 หุ้น (สีร้่อยล้านหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ลงทนุในวงจ ากดั  
   2) การเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ จ านวน 362,023,233.60 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 905,058,084 
หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นแปดพนัแปดสิบสี่หุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้ หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 ซึง่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 3) การเพิ่มทุนจ านวน 108,329,304.80 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 270,823,262 หุ้น เพื่อเตรียมไว้ส าหรับ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 
              4) การเพิ่มทนุจ านวน 17,549,182.80 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 43,872,957 หุ้น  เพื่อรองรับการปรับสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (MILL-W3) 
               5) การเพิ่มทนุจ านวน 11,369,290.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 28,423,225 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (MILL-W4) 
  ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) คือ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท 
และ/หรือ ใช้เป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี ้
 ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

 
และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ  
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มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอยีดข้างต้น ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

คิดเป็นร้อยละ 
               เห็นด้วย  3,087,764,442  เสยีง           99.99 
               ไมเ่ห็นด้วย                          286    เสยีง             0.01 
  งดออกเสยีง               -  เสยีง         - 

    บตัรเสยี   -  เสยีง         - 
 
ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดให้ที่ประชมุได้พจิารณา 
 
นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบ

วาระท่ี 8 ที่ผา่นมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,773,515,332.40 บาท  (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นห้าพนัสาม
ร้อยสามสบิสองบาทสีส่บิสตางค์)) 

 แบง่ออกเป็น 6,933,788,331 หุ้น (หกพนัเก้าร้อยสามสบิสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนั
สามร้อยสามสบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ              0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั    6,741,670,105 หุ้น (หกพนัเจ็ดร้อยสีส่บิเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึง่ร้อยห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ 192,118,226 หุ้น (หนึง่ร้อยเก้าสบิสองล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นแปดพนัสองร้อย

ยี่สบิหกหุ้น)” 
  

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชมุได้พจิารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นอนมุตักิารแก้ไขหนงัสอืบริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียด
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  3,087,764,728  เสยีง           100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง          - 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง          - 
   บตัรเสยี    -  เสยีง          - 
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ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดให้ที่ประชมุได้พจิารณา 
 

นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช เลขานกุารฯ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ จากที่บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 659,271,011.20 
บาท (หกร้อยห้าสบิเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึง่พนัสบิเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,648,177,528  
หุ้น (หนึ่งพนัหกร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จาก
เดิมทนุจดทะเบียน 2,114,244,321.20  บาท (สองพนัหนึง่ร้อยสบิสี่ล้านสองแสนสีห่มื่นสี่พนัสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) เป็น 
2,773,515,332.40 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) บริษัทจะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

-  จดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กบับคุคลในวงจ ากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/
หรือ ผู้ลงทนุที่มีลกัษณะเฉพาะตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขอ อนญุาต และ 
การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ซึง่บคุคลดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยราคาเสนอขาย
ข้างต้นเป็นจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท ซึ่งซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงัระหวา่ง 7-15 วนัท าการ ติดตอ่กนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย  

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ จ านวนไมเ่กิน 905,058,084 หุ้น  โดยมมีลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5  (MILL-W5) ซึง่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท  

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ จ านวนไมเ่กิน  270,823,262 หุ้น เพื่อรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ จ านวนไมเ่กิน 43,872,957 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (MILL-W3) 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ จ านวนไมเ่กิน 28,423,225 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (MILL-W4) 
 
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรเช่น (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 และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชมุได้พจิารณา
ลงมต ิ
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มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  3,087,764,728  เสยีง          100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                          -    เสยีง          - 
  งดออกเสยีง                -  เสยีง          - 
 บตัรเสยี    -  เสยีง          - 

 
ระเบียบวาระที่ 11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธาน ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ อีกหรือไม่ 
 
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดเสนอเร่ืองอื่นๆ อีก ประธาน ได้แจ้งว่า ภายหลงัจากที่ได้ปิดประชุมแล้ว หากมีผู้ ถือหุ้น

ทา่นใดมีข้อซกัถาม ทางกรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท จะยงัคงอยูเ่พื่อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นตอ่ไป   
ประธาน ได้กลา่วปิดประชุม โดยได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามญัประจ าปี ครัง้ที่  

1/2561 นี ้ 
 

ปิดประชมุ เวาลา 16.10 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 27 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายงานประจ าปี 2561 ตามแนบ (ในรูปแบบซีดีรอม) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :  

 
 
 

 
พลเอกวนัิย ภทัทิยกุล 
อายุ  71 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการอิสระ 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็น 
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

ปี 2557 
 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

 บริษัทจดทะเบียน :  
- รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกนัชีวิต   
 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการบจก. มิลล์คอน บรูพา 
- นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยทุธแหง่ประเทศไทย 
- ประธานมลูนิธิ พิทกัษ์ประชาชาติ 
- ประธานมลูนิธิ พลเรือเอกสงดั ชะลออยู ่
- กรรมการมลูนิธิ รักเมืองไทย 
- กรรมการ และเลขานกุารมลูนิธิ ทา่นผู้หญิงประภาศรี ก าลงัเอก 

  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท :  - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา - โรงเรียน เตรียมทหาร รุ่นท่ี 6 
- โรงเรียน นายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 17 
-  โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ าชดุที่ 57 
- โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982 
-     วิทยาลยั ป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 41 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

- หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 8 
- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและ

องค์การ มหาชน รุ่นท่ี 1 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นท่ี 4 

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 
- ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. มิลล์คอน บรูพา  
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกนัชีวิต 
- ปัจจบุนั นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยทุธแหง่ประเทศไทย 

 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ แทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระและนิยามกรรมการอิสระ 
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- ปัจจบุนั ประธาน มลูนิธิพิทกัษ์ประชาชาติ 
- ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ พลเรือเอก สงดั ชลออยู่ 
- ปัจจบุนั กรรมการมลูนิธิ รักเมืองไทย 
- ปัจจบุนั กรรมการ และเลขานกุารมลูนิธิ ทา่นผู้หญิงประภาศรี ก าลงัเอก 

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไมม่ ี

  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :  ไมม่ี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
2. ไมม่ีไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น
อิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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นายอภชิาติ จีระพันธ์ุ 
อาย ุ61 ปี  
 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

ปี 2557 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

  บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. สายการบินนกแอร์ 
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และ กรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทนบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 

-    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. น า้มนัพืชไทย จ ากดั  
 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

- กรรมการคณะอนกุรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik AG 
- กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์ 
- กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ นกักฎหมายธุรกิจ 

  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท : 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 

ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2556 
 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด     
                       คา่ตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ 

- ปัจจบุนั       ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬากระทรวงการ 
                    ทอ่งเที่ยวและกีฬา 

- ปัจจบุนั       กรรมการคณะอนกุรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik AG 
- ปัจจบุนั       กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล 

                    กิจการท่ีดี/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิ   
                    สติกส์  

- ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการคณะกรรมการ 
                    บรรษัทภิบาลสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. น า้มนัพืชไทย 
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- ปัจจบุนั            กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธินกักฎหมายธุรกิจ 
- 2534 – 2561    กรรมการ บจก. สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส 
- 2551 – 2557    ประธารกรรมการ บมจ. วธน แคปปิตลั 
- 2555 – 2557    ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการป้องกนัและติดตามคนหางานท่ีถกูหลอกลวง
ไปท างาน คณะกรรมาธิการการแรงงาน และสวสัดกิารสงัคม วฒุิสภา 

- 2554 – 2557    ที่ปรึกษากิตตกิรรมศกัดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการศกึษาตรวจสอบเร่ืองการ
ทจุริต และเสริมสร้างธรรมภบาล วฒุิสภา 

- 2551 – 2556    นกัวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชน สทิธิเสรีภาพ และ
คุ้มครองผู้บริโภค   

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไมม่ ี

  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :  ไมม่ี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้  จากทัง้หมด 8  ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4  ครัง้จากทัง้หมด 7  ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
2. ไมม่ีไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย 
3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 
อายุ  62 ปี  
 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

2556 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่  บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบมจ. เสริมสขุ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร)  กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

- กรรมการบจก. มิลล์คอน บรูพา 
- รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศิครินทร์  

- กรรมการมลูนิธิมีชยั-คณุหญิงอมัพร ฤชพุนัธ์ 
- กรรมการกลางมลูนิธิรามาธิบดีฯ 

  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท: ไมม่ ี

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตตศิกัดิ์ สาขาบริหาร สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสงัคมศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า และการพาณิชย์ สถาบนัวิทยาการการค้า 

(TEPCoT) รุ่นท่ี 2 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 9 

ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 12/2547 
 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- 2561 – ปัจจบุนั กรรมการกลางมลูนิธิรามาธิบดีฯ 

- 2560 – ปัจจบุนั รองประธานกลุม่มิตรภาพรัฐสภาไทย-จีน  

- 2557 – ปัจจบุนั สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 

- 2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการธิการสวสัดิการ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 

- 2557 – ปัจจบุนั ประธานกลุม่มติรภาพรัฐสภาไทย-เวียดนาม 

- 2557 – ปัจจบุนั กรรมาธิการพาณิชย์อตุสาหกรรมและแรงงาน 

- 2557 – ปัจจบุนั กรรมการธิการวิทยาศาสตร์ สือ่สารมวลชน สารสนเทศและเทคโนโลยี 

- 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล 

- 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.มิลล์คอน บรูพา 

- 2551 – ปัจจบุนั เลขาธิการ ชมรมสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหง่ชาติ 

- 2550 – 2557 ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวยีดนาม 



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 33 

- 2550 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD CO., LTD. โรงแรม

เมเลยีฮานอย, สาธารณรัฐ สงัคมนิยมเวียดนาม 

- 2550 – ปัจจบุนั กรรมการมลูนิธิมีชยั-คณุหญิงอมัพร ฤชพุนัธ์ 

- 2550 – 2561 เลขานกุารมลูนิธิรามาธิบดฯี 

- 2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสขุ จ ากดั 

- 2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

- 2545 – ปัจจบุนั เลขาธิการ ชมรมสมาชิกวฒุิสภา 39-43 และนายทะเบยีน 39-51  
ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) : - ไมม่ี - 
  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  : - ไมม่ี - 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
2.  ไมม่ีไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย 
3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ           
อายุ  67 ปี  
 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

2557 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

 บริษัทจดทะเบียน :  
- รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

- กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท : -ไมม่ี -  
คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 6 
ประวัติการอบรม -ไมม่ี- 
 บทบาทหน้าทีก่รรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- 2560 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหา   
                              นคร 

- 2557 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
- 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 
- 2556  อธิบดีการสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม    

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561): - ไมม่ี - 
  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  : - ไมม่ี - 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6  ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
2. ไมม่ีไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย 
3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่ีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :  

 
 
 

 

หลักเกณฑ์และข้ันตอนเสนอค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการใน
เบือ้งต้น โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนมุตัิวงเงินค่าตอบแทนสงูสดุในแต่ละปี การก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
รวมถึงการก าหนดเบีย้ประชมุ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2562 ตามรายละเอียดปรากฏในตาราง
ด้านลา่ง 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดงันี ้
           หนว่ย : บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)  ปี 2561 ปี 2560 

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 - 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 2562 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  

 

 

 

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45  ที่
ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้        
บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน
หนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2562 

 

 
รายนามผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

 
หมายเหตุ 

1.  นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร   7494 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

2. นางสาวสาวิณี สะวานนท์ 7092 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจ านวน 2 รายได้แก่ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร  และ นางสาวสาวิณี สะวานนท์ ยงัไมเ่คยได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  
 ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ซีพีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั แทนได้ 
 นอกจากนี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/
หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมผีลกระทบตอ่
การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  
 ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าสอบ
บญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม )และค่าบริการอื่นๆ และรวมของ
บริษัทยอ่ยจ านวนไมเ่กิน 9,500,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) และคา่บริการอื่นๆ 
 

 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีทีผ่านมา 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1.  คา่สอบบญัชีของบริษัท 4,144,000 บาท 2,425,000 บาท 3,134,000 บาท* 
2. คา่บริการอื่นๆ  358,146 บาท 303,870 บาท 308,887 บาท 

หมายเหตุ *คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปี 2559 รวมคา่สอบบญัชีในการแก้ไขงบการเงิน  

 

 

 

 

 

รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอยีดค่าสอบบัญช ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  

 
 
 

 

 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิ
การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ให้แก่บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้
ขึน้ใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย และจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป โดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกจิการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 
บริษัทจะด าเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) 

เป็นการโอนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทัง้หมด รวมถึงบคุลากรที่ เก่ียวข้องให้แก่บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 
(“บริษัทยอ่ย”)  ซึง่บริษัทจะถือหุ้นในบริษัทยอ่ยร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ย โดยมลูคา่การโอนกิจการเทา่กบัราคา
ตามมลูคา่ทางบญัชี (Book Value) ณ วนัโอนกิจการและภายหลงัการโอนกิจการดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เหลก็ให้กบักลุม่ลกูค้าเดิมของบริษัท โดยกลุม่บริษัทยอ่ยจะเป็น suppliers สนิค้าให้แก่บริษัทเป็นหลกั ซึง่ท าให้บริษัทจะมีโครงสร้าง
รายได้จากการเทรดดิง้เป็นหลกั, รายได้จากการให้บริการกบับริษัทยอ่ย เช่น ด้านบญัชี ด้านบคุลากร เป็นต้น, รายได้จากคา่เช่า และ
รายได้จากเงินปันผล   ซึ่งปัจจุบนัตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2561 บริษัทมีรายได้จากเทรดดิง้คิดเป็นร้อยละ 31 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ส่วนรายได้จากการบริการ , ค่าเช่า อยู่ที่ร้อยละ 0.42 และ 0.07 ตามล าดบั ซึ่งบริษัทจะท าการโอน
กิจการบางสว่นตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 516) 
พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัท
มหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว (Partial Business Transfer : 
PBT) 
 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดงักล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบที่มี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่ทรัพย์สนิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์การท า รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อยา่งไรก็ดี การโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วถือเป็นการ
โอนธุรกิจบางสว่นที่ส าคญัของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

สารสนเทศการปรับโครงสร้างของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน)  
โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) 
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2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 
 

โครงสร้างปัจจบุนัของกลุม่บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลงัการปรับโครงสร้าง 
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3. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ 
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นี ้เป็นการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุกิจตามที่ได้ก าหนดไว้  การปรับ

โครงสร้างกิจการจึงมีหลกัการและเหตผุลดงันี ้
1. การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานของกลุม่บริษัทให้มีความ

ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยบริษัทสามารถวดัผลการด าเนินกิจการของแต่ละธุรกิจได้อย่างชดัเจน ท าให้การบริหารงานของกลุม่
บริษัทเกิดความคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ 

2. ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารความเสีย่งของแตล่ะธุรกิจได้ดขีึน้ 
3. เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อช่วยสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัท 

 

4. ขัน้ตอนในการปรับโครงสร้างของกิจการ 
 4.1 บริษัทจะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
โดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) และการด าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ 
 4.2 ภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business 
Transfer: PBT) บริษัทจะด าเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยเพื่อรองรับการโอนธุรกิจการผลิตเหล็กเส้น ทัง้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ บุคลากรที่
เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจดงักลา่ว ในราคาตามมลูคา่บญัชี (Book Value)  
 4.3 การปรับโครงสร้างกิจการในสว่นการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทยอ่ย คาดวา่จะด าเนินการเสร็จสิน้ภายในปี 2562 
ทัง้นี ้ขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่
เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงการก าหนดราคาซือ้ขายกิจการบางสว่น จดัท าและลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น จดัท าและลงนามในค าขอและ/หรือ
เอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น การพิจารณาก าหนดการทนุจดทะเบียนของบริษัท
ย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไข PBT รวมทัง้การจัดท าค าขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ 
และ/หรือเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
5. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท 

 การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทัง้หมด ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบ
การเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแตค่า่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการโอนธุรกิจ การปรับโครงสร้างกิจการครัง้นีจ้ึงไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
 

6. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
 ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทยอ่ยที่
จดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นในบริษัทไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
 
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ การปรับโครงสร้างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัทให้แก่บริษัทย่อย เป็นการ
แบ่งแยกสายงานของธุรกิจให้มีความชดัเจนมากขึน้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ อีกทัง้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสในการ
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ขยายธุรกิจเหล็ก ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัท และธุรกิจที่สนบัสนุนกลุ่มบริษัท รายการดงักล่าวจึงเป็นมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผลคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนมุตัิแผนการโอนกิจการดงักลา่ว 
 
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี – 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : 
 

 
 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ได้มี
มติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที1่2, 30, 31 และ 40 โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบงัคบัของบริษัท ตามตารางเปรียบเทียบ
ระหวา่งข้อบงัคบัของบริษัท ฉบบัปัจจบุนัและข้อบงัคบัของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่  12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทหนึง่บริษัทใด หรือบคุคลหนึง่บคุคล
ใดเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฎิบตัิตามหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมา
ประชมุ หรือเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงชีข้าด 

ข้อที่ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
นายทะเบียนหุ้นก็ได้ 
ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้ นของบริษัท วิธี
ปฏิบตัิที่เก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนหุ้นก าหนด 
 
ข้อที่ 30.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฎิบตัิตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุม 
หรือเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ  
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ปรานในที่ประชุมจะ
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชมุ และด าเนินการ
ใดๆ ในการประชุมดงักลา่วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก้ได้ โดยที่
กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม
ต้องอยูใ่นประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมี
กระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ โดย
ให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้ภาพและเสียงแล้วแต่กรณี ของ
กรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทัง้ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบนัทึกดงักลา่ว  

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 
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ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญ
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชุม 
เว้นแต่กรณีจ าเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์
ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนั
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปี ภายใน  4 (สี่) เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราว
อื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมเป็น
การประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้  

และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฏหมายที่
เก่ียวข้อง 
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวีการ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวมา
ข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็นองค์
ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฏหมาย และข้อบงัคบัฉบบันี ้
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมี
สว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงชีข้าด 
 
ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัเชิญประชมุ
ไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุ เว้นแตก่รณี
จ าเป็น รีบดว่นเพื่อรักษาสทิธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง
การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นัน้
ได้ 
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจดัสง่
หนังสื อ เ ชิญประชุมคณะกรรมการ  รวมทั ง้ เ อกสาร
ประกอบการประชมุดงักลา่วทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน
ก็ได้ ในการนีผู้้ มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนา
หนงัสอืเชิญประชมุไว้เป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 
ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามัญประจ าปี ภายใน  4 (สี่) เดือนนับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่น
นอกจากที่กล่าวแล้ว  ใ ห้ เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
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ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 
(ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอื
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน  
1 (หนึง่) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ สบิ (10) ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนั
ท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอเรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย 
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก 
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามนัน้ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
มาร่วมประชุมไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 42 ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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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  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (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.   หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดีย (Custodian) 
ซึง่ลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ 

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 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
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 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 22 เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 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 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 
10120 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

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

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
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  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  71  ปี  
 

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

 บริษัทจดทะเบียน :  
- รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกนัชีวติ)  
 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัท) :  

- กรรมการบจก. มิลล์คอน บรูพา 
- นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยทุธแหง่ประเทศไทย 
- ประธานมลูนิธิ พิทกัษ์ประชาชาติ 
- ประธานมลูนิธิ พลเรือเอกสงดั ชะลออยู่ 
- กรรมการมลูนิธิ รักเมืองไทย 
- กรรมการ และเลขานกุารมลูนิธิ ทา่นผู้หญิงประภาศรี ก าลงัเอก 

  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท:  - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา - โรงเรียน เตรียมทหาร รุ่นท่ี 6 

- โรงเรียน นายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 17 
- โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ าชดุที่ 57 

 - โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982 

- วิทยาลยั ป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 41 

ประวัติการอบรม - หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุรุ่นท่ี 8 
บทบาทหน้าที่กรรมการ - หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและ

องค์การ มหาชน รุ่นท่ี 1 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 4 

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล) 
- ปัจจบุนั     กรรมการบริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกนัชีวิต 
- ปัจจบุนั นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยทุธแหง่ประเทศไทย 

 

รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
กรณีผู้หุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 
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- ปัจจบุนั ประธาน มลูนิธิพิทกัษ์ประชาชาติ 
- ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ พลเรือเอก สงดั ชลออยู่ 
- ปัจจบุนั กรรมการมลูนิธิ รักเมืองไทย 
- ปัจจบุนั กรรมการ และเลขานกุารมลูนิธิ ทา่นผู้หญิงประภาศรี ก าลงัเอก 

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไมม่ ี

  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :    ไมม่ี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 
- เข้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

  
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปีที่ผา่นมา 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

4. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  5. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  
6. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 50 

นายอภชิาติ จีระพันธ์ุ 
อายุ 61 ปี  
 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

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

 บริษัทจดทะเบียน :  

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
บมจ. สายการบินนกแอร์ 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และ กรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทนบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. น า้มนัพืชไทย จ ากดั 
 

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขนั/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท) :  

- กรรมการคณะอนกุรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik AG  

- กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จ ากดั 
- กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ นกักฎหมายธุรกิจ 

  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท: - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 
ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2556 
บทบาทหน้าที่กรรมการ  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- ปัจจบุนั           กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ     
                      ก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ 

- ปัจจบุนั           ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬากระทรวงการ 
                   ทอ่งเที่ยวและกีฬา 

- ปัจจบุนั           กรรมการคณะอนกุรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik  
                    AG 

- ปัจจบุนั           กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล 
                    กิจการท่ีดี/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. ทริพเพิล ไอ โล   
                    จิสติกส์ 

- ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ    
                       คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. น า้มนั   
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                       พืชไทย 
- ปัจจบุนั            กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธินกักฎหมายธุรกิจ 
- 2534 – 2561    กรรมการ บจก. สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส 
- 2551 – 2557    ประธารกรรมการ บมจ. วธน แคปปิตลั 
- 2555 – 2557    ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการป้องกนัและติดตามคนหางานท่ีถกู  

หลอกลวงไปท างาน คณะกรรมาธิการการแรงงาน และสวสัดกิารสงัคม วฒุิสภา 
- 2554 – 2557    ท่ีปรึกษากิตตกิรรมศกัดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการศกึษาตรวจสอบเร่ืองการ

ทจุริต และเสริมสร้างธรรมภบาล วฒุิสภา 
- 2551 – 2556    นกัวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชน สทิธิเสรีภาพ และ

คุ้มครองผู้บริโภค   
ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไมม่ ี

  การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :    ไมม่ี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

- ไมม่ี - 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้  จากทัง้หมด 8  ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4  ครัง้จากทัง้หมด 7  ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 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 22 เมษายน 2562  ตามที่อยูด่งันี ้
 
 

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

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10150 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
ผู้ท่ีรับมอบมาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
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 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  1/2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 
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. 1/2019 on April 26, 2019 
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. 

                                                

 
 
ลงช่ือ/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 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) 

 

(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 1/2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 
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. 1/2019 on April 26, 2019 
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 1/2561 
Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

 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 2 รับทราบผลการด าเนินของบริษัท ในรอบปี 2561 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the year 2018 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 2561 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 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 4         พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the 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  พลเอกวินัย ภัททยิกุล 

 General Winai Phattiyakul 
 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 นายอภิชาติ จีระพันธ์ุ  
Mr. Apichart Chirabandhu  

 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 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 

 Mr. Sakchai Tanaboonchai 
 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 นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 

 Mr. Sophon Pholprasith  
   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 2562 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda Item No. 6 To consider the appointment and fixing of remuneration of the auditor’s remuneration for fiscal year 2019. 
  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                พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the restructuring of the company by Partial Business Transfer: PBT 
  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 8                พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40 
Agenda Item No. 8 To consider and approve amendment of the Articles of Association of the Company on article 12, 30, 31 and 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                พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 31 
Agenda Item No. 9 To consider and approve amendment Company Business Objectives on article 31. 
  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 10                พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 160,001,988.80 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบล้านหน่ึงพันเก้าร้อย
แปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่  ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน 400,004,972 หุ้น (สี่ ร้อย
ล้านส่ีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทส่ีสิบสตางค์) 
เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นสามพันสามร้อยส่ีสามบาทหกสิบสตางค์) 

Agenda Item No. 10 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in amount of  Baht 160,001,988.80 by 
cancelling the Company’s unissued ordinary shares in amount of 400,004,972 shares at the par value of Baht 0.40 
from Baht 2,773,515,332.40 to Baht 2,613,513,343.60 
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  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                พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda Item No. 11 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 

with the decrease 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 

วาระที่ 12                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. 
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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 

(…………..……………………………….) 

 

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 1/2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 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.  1/2019 on April 26, 2019  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 
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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 1/2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 
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. 1/2019 on April 26, 2019 
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 1/2561 
Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

 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 2 รับทราบผลการด าเนินของบริษัท ในรอบปี 2561 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the year 2018 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 2561 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 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 4         พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the 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  พลเอกวินัย ภัททยิกุล 
  General Winai Phattiyakul 

 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 นายอภิชาติ จีระพันธ์ุ  
Mr. Apichart Chirabandhu  

 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 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย       

 Mr. Sakchai Tanaboonchai 
 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 นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ           
 Mr. Sophon Pholprasith 

 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 2562 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda Item No. 6 To consider the appointment and fixing of remuneration of the auditor’s remuneration for fiscal year 2019. 
  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                พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the restructuring of the company by Partial Business Transfer: PBT. 
  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 8                พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31และ 40 
Agenda Item No. 8 To consider and approve amendment of the Articles of Association of the Company on article 12, 30, 31 and 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                พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 31 
 Agenda Item No. 9 To consider and approve amenment Company Business Objectives on article 31. 
  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 10                พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 160,001,988.80 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบล้านหน่ึงพันเก้าร้อย
แปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่  ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน 400,004,972 หุ้น (ส่ีร้อย
ล้านส่ีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง หุ้น) มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ 0.40 บาท ( ส่ี สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทส่ีสิบสตางค์) 
เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นสามพันสามร้อยส่ีสามบาทหกสิบสตางค์) 

Agenda Item No. 10 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in amount of  Baht 160,001,988.80 by 
cancelling the Company’s unissued ordinary shares in amount of 400,004,972 shares at the par value of Baht 0.40 
from Baht 2,773,515,332.40 to Baht 2,613,513,343.60.  
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  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                พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 11 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the decrease 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 

วาระที่ 12                เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 12 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. 
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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 

(…………..……………………………….) 

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 เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้
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. 
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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 1/2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 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.1/2019 on April 26, 2019 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 ดังนี ้
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 ก่อนวนัประชุม 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 
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(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ บางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้น

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 26 เมษายน 2562 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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