หนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 1/2563

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 น.

ณ บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่ า
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2562
รายงานประจาปี 2562 และงบการเงินงวดประจาปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR CODE
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นขันตอนในการเข้
้
าประชุม
รายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) และ ใบประจาต่อ
ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ตงของสถานที
ั้
่ในการจัดประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ จดั ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่า
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)

หลักการและเหตุผล
บริ ษัท ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้ สง่
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายกาหนด ตลอดจนได้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 จึงขอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2562 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
หมายเหตุ
ลงคะแนน

มติในระเบียบวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)

หลักการและเหตุผล
รายงานผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ในรอบปี ที่ ผ่านมามีร ายละเอี ยดตามที่ป รากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นรั บทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562 ดังกล่าว
หมายเหตุ
ระเบียบวาระที่ 3

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นมติรับทราบ
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 48 คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการทางบดุลและ งบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี ้ ได้ รับการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท แล้ ว โดยมีรายละเอียดสรุ ปสาระสาคัญ
จากงบการเงิน ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ฐานะทางการเงิน
ปี 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

22,082
16,339
5,743

15,062
8,626
6,436
หน่วย : ล้ านบาท

ผลการดาเนินงาน
งบการเงินรวม
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น

ปี 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
17,705
16,933
(12)
(0.01)

14,054
13,738
(108)
(0.03)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และ ได้ รับการการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หมายเหตุ
เสียงลงคะแนน

มติในระเบียบวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาให้ บริ ษัท

มีความจาเป็ นต้ องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้ เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 ออกไป และเพื่อ
เป็ นการบรรเทาผลกระทบที่ อาจมีขึ ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจากการเลื่ อนประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกาหนด ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจานวนทังสิ
้ ้น 86,807,645.22 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมของ
บริ ษัท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับอัตราที่จะเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ทีไ่ ด้ ยกเลิกไป โดยได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลระหว่างกาล (Record Date) ดังกล่าว ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล ในวัน ที่ 24 เมษายน 2563 ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ตาม มาตรา 115 แห่ ง พ.ร.บ.บริ ษั ท มหาชนจ ากัด ก าหนดไว้ ว่า เมื่ อ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติจ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ให้ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
รายการ
1. กาไรสุทธิ (บาท) (งบเฉพาะกิจการ)
2. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
3. อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562 (ที่เสนอ)
ปี 2561 (ปี ที่ผ่านมา)
- 108,265,656
295,565,904
0.02
0.03
N/A
44

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
รู ปแบบเงิ นสดจากกาไรสะสมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลจานวนทังสิ
้ ้น
86,807,645.22 บาท ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
หมายเหตุ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
หลักการและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 23 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคียง 1 ใน 3) โดยให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก แต่อาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ าเป็ น
กรรมการได้ อีก โดยในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 นี ้ มีกรรมการที่จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในอัตรา
หนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
คิดเป็ นจานวน 4 คน ได้ แก่
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง

กรรมการ / กรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ / กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง /
กรรมการบริ หาร
2. นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร
3. นายวิภธู า ตระกูลฮุน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารการลงทุน
4. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง / กรรมการบริ หารการลงทุ น /
กรรมการบริ หาร
ทังนี
้ ้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
เลือกตัง้ เข้ าเป็ นกรรมการล่วงหน้ า โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซด์บริ ษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ปรากฎว่าไม่มีผ้ ใู ดเสนอชื่อผู้เข้ ารับเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท
อย่างไรก็ ตาม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการ
กลัน่ กรอง และพิจารณาด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่ออีก
วาระหนึง่ ยกเว้ นนายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ ซึง่ ไม่ประสงค์จะขอดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่ออีก โดยได้ เสนอให้ พิจารณา
แต่งตังนางสาว
้
สุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทแทนต่อไป
ทังนี
้ ้ ประวัติและข้ อมูลของกรรมการทังหมดที
้
่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ
มติในระเบียบวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยในส่วนของการเลือกตังกรรมการ
้
จะทาการลงมติเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

หลักการและเหตุผล
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาโดย
กลัน่ กรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย จึ งมีมติเสนอกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2563 ดังนี ้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
(บาท/คน)
รายเดือน
รายครัง้

ปี 2562 (ปี ที่ผ่านมา)
(บาท/คน)
รายเดือน
รายครัง้

ประธานกรรมการ

60,000

10,000

60,000

10,000

รองประธานกรรมการ

25,000

5,000

25,000

5,000

กรรมการ

20,000

5,000

20,000

5,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

10,000

10,000

-

กรรมการตรวจสอบ

5,000

5,000

5,000

-

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

30,000

10,000

30,000

10,000

กรรมการกากับดูแลกิจการ

5,000

5,000

-

5,000

30,000

10,000

30,000

-

5,000

5,000

-

5,000

ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

ค่าเบี ้ยประชุมรายครัง้ จะจ่ายให้ กบั กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ ต่อปี ทังนี
้ ้ กรรมการที่ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการ จะได้ เบี ้ยประชุมราย
ครัง้ เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ ต่อปี โดย กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับเบี ย้ ประชุม
ดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ งบประมาณทังปี
้ สาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทมีงบประมาณจานวน 3,740,000 บาท โดย
เมื่อได้ จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้ แก่
คณะกรรมการตามปริ มาณการปฏิบตั ิงานของแต่ละคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ
มติในระเบียบวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกาหนดค่ าสอบบัญชี

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อที่ 45 ที่กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษัททุก ปี และโดยการ
พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
อนุมตั ิให้ แต่งตังบริ
้ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2563 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคน
ใด คนหนึง่ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทในปี 2563
1. นางสาวสาวินี สะวานนท์
2. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
3. นายปิ ตินนั ท์ ลีลาเมธวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133

นอกจากนี ้ บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด และผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์
และ / หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนนั ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงภาระหน้ าที่ในการสอบทานและตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษัทแล้ ว เห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษัท ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่มและค่าบริ การอื่นๆ) และรวมของบริ ษัทย่อยจานวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและค่าบริ การ
อื่นๆ) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้ จา่ ย
พิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท มาแล้ ว 1 ปี
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
2. ค่าบริ การอื่น ๆ

ปี 2563
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2562
(ปี ที่ผ่านมา)

10,340,000 บาท

11,145,000 บาท*

N/A

549,604 บาท

หมายเหตุ *ค่าสอบัญชีจานวนดังกล่าวรวมค่าสอบกรณีปรับปรุงงบการเงินประจาปี 2561 และค่าตรวจสอบระบบ ERP
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวสาวิณี สะวานนท์ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรื อ นางสาวนภาพร สาธิตธรรม
พร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 และ/หรื อ นายปิ ตินนั ท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 แห่ง บริ ษัท พีเค
เอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 และ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่ นของ
บริ ษัท บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2563
เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าบริ การอื่นๆ) และรวมของบริ ษัทย่อยจานวนไม่เกิน
10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าบริ การอื่นๆ) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ให้
คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
หมายเหตุ
เสียงลงคะแนน

มติในระเบียบวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ

หลักการและเหตุผล
โดยที่ข้อบังคับของบริ ษทข้ อ 4 ทวิ (3) กาหนดไว้ ว่าหุ้นบุริมสิทธิ มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบ
กาหนด ให้ บรุ ิ มสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิสิ ้นสุดลงทันที และให้ มีสทิ ธิอย่างเดียวกันกับหุ้นสามัญ และให้ แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามั ญ
ทังนี
้ ้ ในปี 2562 บริ ษัทได้ ดาเนินการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญจานวน 192,118,226 หุ้น ซึ่งบริ ษัทได้ ดาเนินการแปลงเป็ นหุ้น
สามัญเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ จึงต้ องขอมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ ไขบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 โดยแก้ ไขเป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน

2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึง่ หมื่นสามพัน
สามร้ อยสีส่ บิ สามบาทหกสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

6,533,783,359 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

0.40 บาท

(หกพันห้ าร้ อยสามสิบสามล้ านเจ็ดแสนแปดหมื่นสาม
พันสามร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
(สีส่ บิ สตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

6,533,783,359 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(หกพันห้ าร้ อยสามสิบสามล้ านเจ็ดแสนแปดหมื่นสาม
พันสามร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
-

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
หมายเหตุ
มติในระเบียบวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 267,827,661.20 บาท (สองร้ อยหกสิบ
เจ็ดล้ านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้ อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์ ) โดยการตัดหุ้นสามัญที่
ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายออกจานวน 669,569,153 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเก้ าล้ านห้ าแสนหกหมื่นเก้ า
พั น หนึ่ งร้ อยห้ า สิบ สามหุ้ น ) มู ล ค่ า ที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.40 บาท (สี่ สิ บ สตางค์ ) จากเดิ มทุ นจด
ทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่ งหมื่นสามพันสาม
ร้ อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์ ) เป็ น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้ อยสี่สิบห้ าล้ านหก
แสนแปดหมื่นห้ าพันหกร้ อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ )

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 3 (“MILL-W3”) หมดอายุ และมีห้ ุน
สามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของ MILL-W3 ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ บริ ษัทจึงต้ องดาเนินการลดทุนจดทะเบียน
ในส่วนของหุ้นที่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนจานวน 267,827,661.20 บาท (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านแปดแสนสอง
หมื่นเจ็ ดพันหกร้ อยหกสิบเอ็ดบาทยี่ สิบ สตางค์ ) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่รองรั บการใช้ สิท ธิ แปลงสภาพของ MILL-W3 จานวน
669,569,153 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเก้ าล้ านห้ าแสนหกหมื่นเก้ าพันหนึ่งร้ อยห้ าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.40 บาท (สี่สิบ
สตางค์)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทจานวน 267,827,661.20 บาท (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้ อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์ ) โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายออกจานวน 669,569,153 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเก้ าล้ านห้ าแสนหกหมื่นเก้ าพันหนึง่ ร้ อยห้ าสิบสาม
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ า
แสนหนึง่ หมื่นสามพันสามร้ อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็ น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้ อยสี่สบิ ห้ าล้ านหกแสนแปด
หมื่นห้ าพันหกร้ อยแปดสิบสองบาทสีส่ บิ สตางค์)
หมายเหตุ
มติในระเบียบวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ผ่านมา
ข้ างต้ น บริ ษัท จึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน

2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้ อยสีส่ บิ ห้ าล้ านหกแสนแปดหมื่นห้ าพันหก
ร้ อยแปดสิบสองบาทสีส่ บิ สตางค์)

แบ่งออกเป็ น

5,864,214,206 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ

0.40 บาท
5,864,214,206 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(ห้ าพันแปดร้ อยหกสิบสีล่ ้ านสองแสนหนึง่ หมื่นสีพ่ นั สอง
ร้ อยหกหุ้น)
(สีส่ บิ สตางค์)
(ห้ าพันแปดร้ อยหกสิบสีล่ ้ านสองแสนหนึง่ หมื่นสีพ่ นั สอง
ร้ อยหกหุ้น)
-

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
52 Thaniya Plaza Building 29 floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333 www.millconsteel.com
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หมายเหตุ
มติในระเบียบวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 11

รับทราบการยกเลิกซือ้ ทรัพย์ สินของบริษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล จากัด

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากบริ ษัทมีแผนในการปรับโครงสร้ างของบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท (Partial
Business Transfer : PBT) ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้ อนุมตั ิ ซึง่ บริ ษัทจะดาเนินธุรกิจ
เทรดดิ ้งเป็ นหลัก ร่ วมกับสหร่ วมในการขยายตลาดในกรุ งเทพมหานคร และตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ทาให้ บริ ษัท สหร่ วมวัสดุ
ก่อสร้ าง จากัด (“สหร่ วม”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไม่จาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ของบริ ษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล จากัด (“RSP”) ในการ
จัดเก็บสินค้ า ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ สหร่วมยกเลิกการซื ้อ
ทรัพย์สนิ ของ RSP
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกซื ้อทรัพย์สิน
ของ RSP เนื่องจากบริ ษัทมีแผนปรับโครงสร้ างของบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท (Partial Business Transfer : PBT)
ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้ อนุมตั ิ ซึ่งบริ ษัทจะดาเนินการทาธุรกิจเทรดดิ ้งเป็ นหลัก
เช่นเดียวกับธุรกิจของสหร่วม จึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ของ RSP ต่อไป
หมายเหตุ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 12

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2563 (Record Date) ใน
วันที่ 2 มิถนุ ายน 2563
อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เผยแพร่ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุ ม ไว้ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.millconsteel.com) ด้ วยแล้ ว
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยขอให้ เตรี ยมหลักฐานที่ต้อง
ใช้ เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดตามคาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม และ
สรุปขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 โดยบริ ษัท จะดาเนินการประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 และ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณี
ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เข้ าประชุมและลง
มติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 และส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อมเอกสารประกอบมายัง ส่วนเลขานุการบริ ษัทบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร
ธนิยะพลาซ่า ชัน้ ที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โทร.02-652-3333 โดยให้ ถึงบริ ษัทก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ

ขอแสดงความนับถือ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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