บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 :

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
บริษัท มิลล์ คอนสตีล จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2562
เวลาและสถานที่
ประชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้ องแม่น ้า แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแม่น ้า รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ
เลขที่ 2074 ถนนเจริ ญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น
เริ่มการประชุม
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิต์ ระกูล เลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนน
เสียง จานวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้น “ไม่เห็นด้ วย”หรื อ “งดออกเสียง” จะสรุปว่าได้ มีการลง
มติเป็ นเอกฉันท์ ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ ประสงค์จะ “งดออกเสียง” ให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงที่
บริ ษัทได้ เตรี ยมไว้ ให้ บันทึกคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” เพื่อนามาตรวจนับและหักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็ นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” โดยในวาระที่ 5 เฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการเลือกตังกรรมการ
้
จะทาการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล จากนันได้
้ กล่าวแนะนากรรมการ และ ผู้ที่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วม
ประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
จานวน 10 ท่ าน (คิดเป็ นร้ อยละ 90.90 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด)
1. พลเอกวินยั ภัททิยกุล
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ
รองประธานกรรมการบริ ษัท
3. นายปรารถนา บงกชมาศ
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
/ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. นายอภิชาต จีระพันธุ์
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารการลงทุน
7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
8. นายธีรยุทธ เลิศสิรรังสรรค์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร
9. นายโสภณ ผลประสิทธิ์
กรรมการบริษัท
10. นายวิภธู า ตระกูลฮุน
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริ หารการลงทุน
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
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ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง
2. นายถิรพงศ์ คาเรื องฤทธิ์
3. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
4. นายเขษม จันทบูรณ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
(รักษาการ) รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริ หารงาน
ทัว่ ไป

ผู้ท่ รี ่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
1. นายศุภกร รณะนันทน์
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิ ศ
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเอง และ ที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมรวม 50 คน นับเป็ นจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 2,618,660,631
หุ้น หรื อ คิดเป็ น ร้ อยละ 60.33 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงกล่าวเปิ ด
การประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 และ ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุ มสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษัท มีขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2561 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดัง กล่าวปรากฏตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ซึ่งมีด้วยกันทังสิ
้ ้น 16 หน้ า ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
โดยมี ผ้ ูถื อ หุ้น มาเพิ่ ม 2 ราย นับ จ านวนหุ้น รวมกัน ได้ 212 หุ้น ท าให้ มี จ านวนหุ้น ที่ ม าประชุม เพิ่ ม ขึน้ รวมทัง้ สิน้ เป็ น
2,618,660,843 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ซึง่ ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,618,660,843 เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
-
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
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ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รั บ ทราบภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง ประธานกรรมการบริ หาร จะเป็ นผู้รายงานให้ ที่ประชุมทราบ
ทัง้ นี ้ สรุ ปภาพรวมของผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาของบริ ษัท พร้ อมกับข้ อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี หรื อสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรู ปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ เพื่อความสะดวกกับผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี ้ทุกท่านจะได้ รับรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้ อมูลใน ซีดีรอม (CD-ROM)
เพิ่ม
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง กรรมการ ได้ สรุ ปภาพรวมที่สาคัญของกลุม่ บริ ษัทซึง่ ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ างการ
ถือหุ้นในบริ ษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริ ษัทรวมถึงการประกอบธุรกิจของบริ ษัทต่างๆ ทังหมดในเครื
้
อ พัฒนาการที่สาคัญของบริ ษัท
นับตังแต่
้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนถึงปี 2018 การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารงานของกลุม่ บริ ษัทในส่วน
ของ คลังสินค้ า และโลจิสติกส์ รวมถึง ได้ รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมด้ านสังคมต่างๆ ของกลุม่ บริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูบ่ นจอวีดีทศั น์
ต่อจากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง ได้ สรุ ปตัวเลขที่สาคัญเกี่ยวกับรายได้ ของบริ ษัท โดยแบ่ง ตามประเภทของธุรกิจ และ
สินค้ า รวมถึงกาไรขันต้
้ นของบริ ษัทในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
2560
19,624
1,251,098

ยอดรายได้ (ล้ านบาท)
ปริ มาณจาหน่าย (ตัน)
ร้ อยละ ของรายได้ แบ่งตามประเภทของธุรกิจ และ สินค้ า
ผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้ น
เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแท่งทรงยาว
Trading และอื่นๆ

2561
20,318
1,129,083

2560
52%
3%
4%
35%
6%

แนวโน้ มของอัตรากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
2557
2558
2559
กาไรข้ นต้ น (ล้ านบาท)
416
778
1,471
อัตรากาไรขันต้
้ น
4%
6.3%
7.7%

2561
54%
4%
5%
28%
9%

2560
1,496
7.4%

2561
346
1.7%

ต่อจากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง ได้ สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
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สถาบันเหล็กโลก หรื อ world steel คาดการณ์วา่ ในปี 2562 การบริ โภคเหล็กสาเร็ จรูปจะอยูท่ ี่ประมาณ 1,735 ล้ านตัน
หรื อเพิ่มขึ ้น 1.3% เมือ่ เทียบกับปี 2561 และในปี 2563 จะอยูท่ ี่ประมาณ 1,751 ล้ านตัน หรื อเพิ่มขึ ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยใน
ปี ที่ผา่ นมาสัดส่วนการผลิตเหล็กดิบของโลกยังเป็ นประเทศจีนที่มสี ดั ส่วนการผลิตเหล็กดิบสูงที่สดุ อยูท่ ี่ 51.3% รองลงมาเป็ นสหภาพ
ยุโรปอยูท่ ี่ 9.3% และอินเดียอยูท่ ี่ 5.9%
สาหรับข้ อมูลการผลิตและการบริ โภคเหล็กสาเร็ จรูปในประเทศไทย
2556

2557

2558

2559

หน่วย : ล้านตัน
2560
2561

การบริ โภคเหล็กทรงยาว

11.77

11.17

10.59

11.73

10.05

11.68

การบริ โภคเหล็กทรงแบน
การบริ โภครวม

5.96
17.73

6.17
17.34

6.14
16.73

7.57
19.30

5.17
16.64

5.78
17.44

6.88

6.79

6.50

7.98

6.87

7.11

การผลิตรวม
(Source: Iron and Steel Industries of Thailand)

ต่อจากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง ได้ นาเสนอข้ อมูล การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วย
ผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กของไทยในปี 2562
โครงการลงทุนต่างๆ/ โครงการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม
New Cities /Hospitals
Tourism
Industry
Motorway
Dual-Track Railway
U-Tapao International Airport
Map Ta Phut Port
Laem Chabang Port
High-speed Train
Source: Eastern Economic Corridor

มูลค่าโครงการ (ล้ านบาท)
400,000
200,000
500,000
35,300
64,300
200,000
10,150
88,000
158,000

ประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถาม ดังนี ้
- ในงบการเงินรวมปี 2561 งบการเงินของ บริ ษัท มิลล์คอน ทิฮา จากัด ยังไม่ได้ ตรวจสอบแต่เอาเข้ ามารวมในงบ
การเงินของบริษัท ขอช่วยชี ้แจง
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
- การลงทุนใน บจก. สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ ของบริษัท ซึง่ สยามโซลาร์ ยังมีผลขาดทุนอยูจ่ านวนหนึง่ จึงอยาก
สอบถามว่า
มีความเหมาะสมในการลงทุนครัง้ นี ้ มากน้ อยอย่างไร
- ระบบการจัดการของกิจการ ในเรื่องของการซื ้อขายว่ามีมาตรการอย่างไร
- จากที่บริษัทได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปในเรื่ องของการรายงานการคลาดเคลือ่ นในตัวเลขคลังสินค้ า ขอให้
ทางบริ ษัทอธิบายเพิ่มเติม
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ ชี ้แจง ดังนี ้
กรณีของ บริ ษัท มิลล์คอน ทิฮา จากัด (“มิลล์คอน ทิฮา”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ นัน้ สถานะปั จจุบนั ผู้สอบ
บัญชีได้ มีการตรวจสอบเสร็ จสิ ้นแล้ ว โดยตัวเลขต่างๆ ตรงกันกับ ตัวเลขที่นามา Consolidate ในงบการเงินของบริ ษัทงวดประจาปี
2561 ทังนี
้ ้ สาเหตุเบื ้องต้ น เนื่องจากบุคลากรภายในของบริ ษัทย่อยทางานล่าช้ า จึงทาให้ ผ้ สู อบบัญชีของทาง มิลลค์คอน ทิฮา
ตรวจสอบงบการเงินล่าช้ าตามไปด้ วย ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขต่องบการเงิน
ของบริ ษัท
และ ในเรื่ องของการลงทุนใน บริ ษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (“สยามโซล่าร์ ”) การขาดทุนที่เกิดขึ ้นของสยาม
โซลาร์ นนเกิ
ั ้ ดจากการปรับปรุ งมูลค่าของทรัพ ย์สิน ทาให้ เกิดผลขาดทุนสะสม สาหรับเหตุผลที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุน เนื่องจาก ในตอน
แรกบริ ษัท ได้ รับชาระหนี ้ เป็ นหุ้นของบริ ษัท สยามโซล่าร์ และเมื่อได้ มีการพิจารณาในเรื่ องของกระแสเงินสด และการดาเนินงานของ
ตัวโครงการเอง ซึ่งสยามโซล่าร์ เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจโซล่าร์ ฟาร์ ม ผลิตกระแสไฟฟ้ าขายให้ กบั การไฟฟ้ า มีกระแสเงินสดที่เพียงพอที่จะ
สามารถจ่ายคืนหนี ้ และ เหลือผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ โดยในแต่ละปี มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ราวๆ 200 ล้ านบาท ซึง่ เป็ น
ผลดีตอ่ บริ ษัทในภาพรวม จึงเป็ นเหตุผลที่บริ ษัทพิจารณาเข้ าลงทุนในสยามโซล่าร์
ประธาน ได้ ขอให้ นายวิภธู า ตระกูลฮุน กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารการลงทุนของบริ ษัท ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในสยามโซล่าร์ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
นายวิภธู า ตระกูลฮุน ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมทีลกู หนี ้ของบริ ษัทซึง่ เป็ นเจ้ าของสยามโซลาร์ มีปัญหาเรื่ องการชาระหนี ้
จึงทาให้ บริ ษัทเจรจาขอชาระหนี ้เป็ นหุ้นของสยามโซล่าร์ ซึง่ สยามโซล่าร์ เอง เป็ นโครงการที่ดีสามารถดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟ
ได้ แล้ ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ รับการดูแล เนื่องจากลูกหนี ้ซึง่ เป็ นเจ้ าของสยามโซลาร์ นนมี
ั ้ ปัญหาการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึง
บริ ษัทด้ วย ทาให้ ไม่สามารถดูแลกิจการของสยามโซลาร์ ให้ ดีได้ และทาให้ ให้ สยามโซล่าร์ เกิดผลขาดทุนสะสม เมื่อบริ ษัทได้ เข้ ามา
เป็ นผู้ถือหุ้นของสยามโซลาร์ แล้ ว จึงได้ มีการเจรจาขอปรับโครงสร้ างหนี ้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ แต่เมื่อพิจารณาในตัวธุรกิจของ
สยามโซล่าร์ เองนัน้ จะเห็นว่าเมื่อได้ มีการเข้ าไปทาการปรับปรุ ง ทาให้ ผลการดาเนินธุรกิจของสยามโซล่าร์ เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
โดยคาดว่าในปี 2562 นี ้ จะมีกาไร
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งว่ากรณีเรื่ องของการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการจัดการของบริ ษัท จะขอตอบควบคูไ่ ปกับเรื่ องของการทีบริ ษัทได้ ชี ้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ
การคลาดเคลื่อนของตัวเลขคลังสินค้ า โดยได้ ชี ้แจงว่า ในงบการเงินปี 2561 จะสังเกตุเห็นตัวเลขการตังค่
้ าเผื่อมูลค่าสินค้ าจานวน
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
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516 ล้ านบาท ซึ่งโดยปกติทวั่ ไป ในช่วงสิ ้นปี ทางผู้สอบบัญชีจะต้ องไปตรวจนับสินค้ าคงเหลือของบริ ษัท โดยใช้ รายงานของฝาย
คลังสินค้ า ซึ่งผู้สอบบัญชีก็จะเข้ าตรวจนับตามรายงานของคลังสินค้ าดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีก็ได้ เข้ าไปตรวจนับตามปกติ แต่เมื่อ
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นนั ้ ทางผู้สอบบัญชีพบว่า ตัวเลขของฝ่ ายคลังสินค้ าไม่ตรงกับตัวเลขรายงานของทางฝ่ ายบัญชี ซึ่งตามที่บริ ษัท
ได้ ชี ้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ไปว่า สาเหตุดงั กล่าว เกิดจากการที่บริ ษัทอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบบั ญชีภายใน และเกิดจาก
ข้ อบกพร่องเรื่ องระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทที่ไม่ได้ ทาการตรวจสอบตัวเลขรายงานดังกล่าวก่อนที่ผ้ สู อบบัญชีจะเข้ ามาตรวจ
นับสินค้ าตามรายงานของฝ่ ายคลังสินค้ า ซึ่งปั จจุบนั ทางคณะกรรมการได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทผู้สอบบัญชีอีกแห่งหนึ่งเข้ ามาช่วย
ตรวจสอบดูเรื่ องของมูลค่าสินค้ าดังกล่าว ซึ่งกระบวนการในการซือ้ หรื อขาย บริ ษัทมีการกาหนดขัน้ ตอนที่ชัดเจนในคู่มื อ การ
ปฏิบตั ิงาน แต่ขนตอนความผิ
ั้
ดพลาดที่เกิดขึ ้นนัน้ เป็ นขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในส่วนของคลังสินค้ าซึง่ บริ ษัทยังไม่คมู่ ือการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการโยกย้ ายคลังสินค้ าภายในบริ เวณคลังสินค้ า ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุ งกระบวนการทางานดังกล่าว เพื่อ
ควบคุมรายงานตัวเลขของฝ่ ายบัญชีและคลังสินค้ าให้ ถกู ต้ องตรงกัน
ประธาน ขอให้ นายปราถานา บงกศมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้ ชีแ้ จงเกี่ยวกับเรื่ องระบบการควบคุมภายใน และ
เรื่ องการรายงานตัวเลขคลังสินค้ าที่คลาดเคลือ่ นไป ให้ ที่ประชุมได้ รับทราบเพิ่มเติม
นายปราถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้ ชีแ้ จงว่า บริ ษัทมีการดาเนินงานมานานมีระบบการควบคุมที่ดีจึง
สามารถดาเนินงานมาได้ โดยบริ ษัทมีทงั ้ ระบบ ISO มี Procedure ขันตอนในการด
้
าเนินงานต่างๆ เพียงแต่ว่า ขณะนี ้ เรากาลัง
พัฒนาให้ มีระบบ ERP หรื อ ซอฟท์แวร์ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลกลางให้ มากขึ ้น ซึ่งถ้ าผู้ถือหุ้นได้ ติดตามจะเห็น
ว่า บริ ษัทได้ มีการพัฒนาจากซอฟท์แวร์ เล็กๆ ขึ ้นมาเป็ นระบบ SAP ในทุกวันนี ้ ซึ่งตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ถามว่า ระบบการซื ้อขายมีการ
ควบคุมอย่างไร ซึ่งในระบบ SAP เอง มีการกาหนดอานาจดาเนินการไว้ ทงซื
ั ้ ้อทังขายไม่
้
ใช่ผ้ ใู ดทาก็จะสามารถกระทาได้ โดยการ
ทางานของบริ ษัทจะถูกควบคุมโดยวิธีการ และโดยระบบ ในส่วนของปั ญหาที่เกิดขึ ้นนัน้ เนื่องจาก ระบบซอฟท์แวร์ อยู่ใน Layer
เดียวกัน จึงยังไม่ สามารถระบุให้ ทาการ Authorized การย้ ายสินค้ าภายในคลังเดียวกันได้ เช่น การย้ ายตาแหน่งจาก A ไปยัง
ตาแหน่ง B แต่ถ้าเป็ นการ Authorized ให้ ย้ายจากคลังสินค้ า A ไปยัง คลังสินค้ า B ซึง่ อยูค่ นละคลังสินค้ ากัน จะสามารถให้ ระบบทา
การ Authorized ก่อนได้ ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึน้ นี ้ เกิดจากการย้ ายกอง หรื อ ย้ ายสถานที่ภายในบริ เวณคลังสินค้ าเดียวกัน ซึ่งผู้จดั การ
คลังสินค้ ามีอานาจในการย้ ายได้ เพราะอยูใ่ นคลังสินค้ าเดียวกัน และอยากขอชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคลังสินค้ านันส่
้ วนใหญ่จะ
พิจารณาแต่ในเรื่ องของจานวน ไม่ได้ พิจารณาในเรื่ องของมูลค่า แต่ทางฝ่ ายบัญชีจะมีการพิจารณาทังในเรื
้ ่ องของจานวน และมูลค่า
และในช่วงที่เกิดปั ญหาขึ ้นนันเป็
้ นช่วงปลายปี ซึ่งกาลังทาการ เปลี่ยแปลงระบบ โดยปี ที่แล้ ว เดินอยู่บนระบบ Lawson ของประเทศ
อเมริ กา พอมาต้ นปี นี ้ เปลียนมาใช้ ระบบ SAP ในช่วงที่คาบเกี่ยวกัน เลยเกิดความเข้ าใจผิด หรื อข้ อผิดพลาดทางเทคนิคมากกว่า
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามเพิม่ เติม และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ เพิ่มเติมอีก
ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมาตามรายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมาและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ตามรายละเอียดข้ างต้ น
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
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ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธาน ได้ มอบหมายให้ นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็ นผู้รายงานสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับงบการเงินของ
บริ ษัทให้ ที่ประชุมทราบ ทังนี
้ ้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจาปี 2561 ปรากฏตาม สิง่ ที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึง่
บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ สาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมใน
วันนี ้ ทุกท่านจะได้ รับรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบของเอกสารเพิ่ม ซึง่ ในส่วนท้ ายของรายงานประจาปี ดังกล่าวจะมีข้อมูลงบการ
เงินงวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ นาเสนอรายงานข้ อมูลสาคัญของ
งบการเงินงวดประจาปี 2561 ให้ ที่ประชุมทราบ โดยสามารถสรุปเป็ นรายละเอียดทางการเงินที่สาคัญได้ ดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
2560
2561
เปลี่ยนแปลง
%
(+เพิ่มขึน้ / - ลดลง)
ที่เปลี่ยนแปลง
รายได้ รวม

19,810

21,758

1,948

10%

รายได้ จากการขายและบริ การ

19,624

20,319

695

4%

กาไรขันต้
้ น

1,450

346

-1,105

76%

EBITDA

1,047

1,247

200

19%

กาไรสุทธิ

123

-411

-534

-434%
หน่วย : ล้ านบาท
2561

2560
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

19,442
13,565
5,877
19,442

23,589
18,272
5,317
23,589

สาหรับหนี ้สินในปี 2561 ที่เพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เข้ าถือหุ้นในสยามโซล่าร์ จึงทาให้ ในงบการเงินรวม
ของบริ ษัทมีหนี ้สินจากสยามโซล่าร์ เข้ ามาจานวน 2,510 ล้ านบาท นอกจาหนี ้ยังมีเงินกู้ยืมระยะสันส
้ าหรับใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
จานวน 9,128 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 2,096 ล้ านบาท ขณะที่ที่เงินกู้ยืมระยะยาวที่ก้ มู าเพื่อสร้ างโรงหลอมเหลืออยู่ 50 ล้ าน
บาท
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 778,560,104 หุ้น ทาให้ มีจานวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ ้นรวมทังสิ
้ ้น เป็ น
3,397,220,947 หุ้น
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
มติประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 4

3,383,696,316
12,563,138
961,493

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.60
0.37
0.03

พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฏหมายและการจ่ ายปั นผล

ประธาน ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการงดการจัดสรรกาไร
ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และ การจ่ายเงินปั นผล ของบริ ษัทให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริ ษัทในปี ดาเนินงาน 2561 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 168,870,503.57 ล้ านบาท บริ ษัท จึงงดจัดสรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม งบ
การเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว บริ ษัทมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจานวน 272,136,306.07
บาท และหักเงินปั นผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. จานวน 19,499,999.94 บาท จึงเหลือกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จัดสรรจานวน
252,636,306.13 บาท โดยจะจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 130,211,445.78 บาท
จานวนหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลมีรายละเอียดดังนี ้
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4,333,167,300 หุ้น

บวก หุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ*

192,118,226 หุ้น

รวม หุ้นสามัญทังหมด
้

4,525,285,526 หุ้น

หัก จานวนหุ้นซื ้อคืน

184,904,000 หุ้น

จานวนหุ้นที่ได้ รับสิทธิเงินปั นผล

4,340,381,526 หุ้น

หมายเหตุ *อยูร่ ะหว่างดาเนินการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ
ทังนี
้ ้ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิปันผล คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5

3,397,220,847
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
-

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ พร้ อมทัง้ กาหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ประธาน ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี ้ ตนเป็ นกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระถือผู้มีสว่ นได้ เสียได้ จึงขอ
มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ ายขวัญ รองประธาน ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี ้ และ ขอเชิญให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
ในวาระนี ้ทังหมดออกจากที
้
่ประชุมจนกว่าจะมีมติเสร็ จสิ ้นแล้ ว
พล.ต.อ. สุนทร ซ้ ายขวัญ รองประธาน ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม โดยประธาน ได้ ขอให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
เลขานุการฯ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดให้ ที่ประชุมพิจารณา
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการจานวน 4 ท่านที่ครบ
กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง ได้ แก่
1. พลเอกวินยั ภัททิยกุล

ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ

3. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
4. นายโสภณ ผลประสิทธิ์

ซึง่ ทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบุคคลตามรายนามดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
ตลอดจนมี ทัศ นคติ ที่ ดีต่ อ องค์ ก ร สามารถอุทิ ศ เวลาให้ ได้ อ ย่า งเพี ยงพออัน เป็ นประโยชน์ ต่อ การดาเนิ น กิ จการของบริ ษัท จึ ง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ ประวัติและข้ อมูลของกรรมการทังหมดที
้
่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
และ ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ*
กรรมการตรวจสอบ*
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

60,000.25,000.20,000.10,000.5,000.30,000.-

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

10,000.-

บาทต่อครัง้

รองประธานกรรมการ

5,000.-

บาทต่อครัง้

กรรมการ

5,000.-

บาทต่อครัง้

ค่าเบี ้ยประชุมรายครัง้ **
ประธานกรรมการ

* เบี ้ยประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากตาแหน่งประธานกรรมการ และ/หรื อ รองประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการ ในกรณี
ที่กรรมการตรวจสอบดารงตาแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการบริ ษัท
**ค่าเบี ้ยประชุมรายครัง้ จะจ่ายให้ กับกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ ต่อปี และกรรมการที่ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมรายครัง้ ทังนี
้ ้ กรรมการที่ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หารการลงทุน จะได้ เบี ้ยประชุมรายครัง้
เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ ต่อปี โดย กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมดังกล่าว
ข้ างต้ น
โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย จะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมตามทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ งบประมาณทังปี
้ สาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทมีงบประมาณจานวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้
จัด สรรครบตามส่ว นของแต่ ล ะคณะกรรมการแล้ ว กรณี มี ง บประมาณค่า ตอบแทนคงเหลื อ จะถูก จัด สรรตามสัด ส่ว นให้ แ ก่
คณะกรรมการและกรรมการชุดเฉพาะต่างๆตามปริ มาณการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รางานต่อที่ประชุมว่า เพื่อ เป็ นการดาเนินการให้ สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการลงมติเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทจดทะเบียน จึงขอเชิญให้ กรรมการผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตัง้ ออกจากห้ องประชุมไป
จนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ ออกจากห้ องประชุมไปแล้ ว นางสาวสุรีรตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
ซักถาม
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามเพิม่ เติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ เพิม่ เติมอีก จึงได้
ขอให้ ที่ประชุมได้ พจิ ารณาลงมติแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
พล.อ.วินยั ภัททิยะกุล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิแต่งตังพล.อ.วิ
้
นยั ภัททิยะกุล กรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
3,383,441,276 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.59
ไม่เห็นด้ วย
13,779,671 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.41
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นายอภิชาติ จีระพันธุ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิแต่งตังนายอภิ
้
ชาติ จีระพันธุ์กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
3,383,441,276 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.59
ไม่เห็นด้ วย
13,779,671 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.41
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิแต่งตังนายศั
้
กดิช์ ยั ธนบุญชัย กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
3,383,741,976 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.60
ไม่เห็นด้ วย
13,478,971 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.40
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นายโสภณ ผลประสิทธิ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิแต่งตังนายโสภณ
้
ผลประสิทธิ์ กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
3,383,441,276 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.59
ไม่เห็นด้ วย
13,779,671 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.41
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ต่อจากนัน้ ประธาน ได้ ขอให้ ที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
3,397,220,947 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ภายหลังจากที่ประชุมได้ ลงมติเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ประธาน ได้ กล่าวสรุปมติที่ประชุม อีกครัง้ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และ กาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
พลเอกวินยั ภัททิยะกุล และ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ได้ กลับเข้ าสูห่ ้ องประชุม เพื่อร่วมการประชุมต่อ โดย พลเอกวินยั ภัททิ
ยะกุล ประธานกรรมการ ได้ ทาหน้ าที่ประธาน ที่ประชุมต่อ และ ได้ ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่เหลือ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ
นางสาวสุรี รั ต น์ ลี ส วัส ดิ์ ต ระกู ล ได้ ร ายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า โดยการพิ จ ารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังบริ
้ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย)
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี คนใด คนหนึ่งตามรายชื่ อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทในปี 2562
1. นางสาวนภาพร

สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494

2. นางสาวสาวินี

สะวานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092

และ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศ
ไทย) จากัด จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัทแทนได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด และผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนนั ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงภาระหน้ าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษัท ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,400,000
บาท ทังนี
้ ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีๆไป
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้
พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 และกาหนดค่าสอบ
บัญชีตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
3,396,259,454 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.97
ไม่เห็นด้ วย
961,493 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.03
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7

พิ จ ารณาการปรั บ โครงสร้ างของบริ ษั ท โดยการโอนกิ จ การบางส่ ว นของบริ ษั ท (Partial
Business Transfer : PBT)

ประธานมอบหมายให้ นายถิรพงศ์ คาเรื องฤทธิ์ กรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างของ
บริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัทให้ ที่ประชุมได้ พจิ ารณา
นายถิรพงศ์ คาเรื องฤทธิ์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า การปรับโครงสร้ างของบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท
(Partial Business Transfer : PBT) ได้ แก่ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็กเส้ น โดยเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตเหล็กเส้ นทัง้ หมด
รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บริ ษัทย่อยที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ (“บริ ษัทย่อย”) ซึง่ บริ ษัทจะถือหุ้นในบริ ษัทย่อยร้ อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการเท่ากับราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ณ วันโอนกิจการและภายหลังการ
โอนกิ จการดังกล่าว บริ ษัทจะดาเนินธุรกิ จจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กให้ กับกลุ่มลูกค้ าเดิมของบริ ษัท โดยกลุ่มบริ ษัทย่อยจะเป็ น
suppliers สินค้ าให้ แก่บริ ษัทเป็ นหลัก ซึ่งทาให้ บริ ษัทจะมีโครงสร้ างรายได้ จากการเทรดดิ ้งเป็ นหลัก, รายได้ จากการให้ บริ การกับ
บริ ษัทย่อย เช่น ด้ านบัญชี ด้ านบุคลากร เป็ นต้ น, รายได้ จากค่าเช่า และรายได้ จากเงินปั นผล ซึ่งปั จจุบนั ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการประจาปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากเทรดดิ ้งคิดเป็ นร้ อยละ 31 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ส่วนรายได้ จากการบริ การ,
ค่าเช่า อยู่ที่ร้อยละ 0.42 และ 0.07 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะยังคงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดย รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้ างกิจการ เป็ นไปตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อยได้ ทกุ ประการ ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงการกาหนดราคาซื ้อขายกิจการบางส่วน การกาหนดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ให้ สอดคล้ องกับมูลค่ากิจการที่โอน
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดทาและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทาและลงนามในคา
ขอและ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทังการจั
้
ดทาคาขอ หรื อเอกสารใดๆ
และการยื่นคาขอ และ/หรื อเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการดาเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
เกี่ยวกับการดาเนินการปรับโครงสร้ างโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัทดังกล่าว
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ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้
พิจารณาลงมติ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 1,858,131 หุ้น ทาให้ มีจานวนหุ้นที่มาประชุมเพิม่ ขึ ้นรวมทังสิ
้ ้น เป็ น
3,399,079,078 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติอนุมัติ การปรั บโครงสร้ างของบริ ษั ทโดยการโอนกิ จการบางส่วนของบรั ท
(Partial Business Transfer) ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
3,399,079,078 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 12, 30, 31 และ 40

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัท ให้ ที่ประชุมได้ พิจารณา
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทได้ นาใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 12 ไม่สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานของนายทะเบี ย น
หลักทรัพย์ เนื่องจากในปั จจุบนั ผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้ แก่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด และเพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิ จ ข้ อ 9 “ให้ ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535" โดยมีรายละเอียดการแก้ ไข
ดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อที่ 12. บริ ษัทจะมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทหนึง่ บริ ษัทใด หรื อบุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็ นนายทะเบียน
หุ้นก็ได้
ข้ อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้ อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิตามหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน หรื อมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรื อเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ข้ าดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่
กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
หนึง่ เสียงชี ้ขาด
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ข้ อที่ 31. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ น รี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันได้
้
ข้ อที่ 40. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้ า) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่จะขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใน 1 (หนึง่ ) เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
เสนอแก้ ไขใหม่
ข้ อที่ 12. บริ ษัทจะมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทหนึง่ บริ ษัทใด หรื อบุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็ นนายทะเบียน
หุ้นก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับ
งานทะเบียนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกาหนด
ข้ อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้ อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิตามหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน หรื อมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรื อเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม และดาเนินการใดๆ ใน
การประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก้ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้ อยหนึง่ ในสามขององค์ประชุมต้ องอยูใ่ นที่ประชุมแห่งเดียวกัน
และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมต้ องอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุม ผ่านสื่อ อิเ ล็กทรอนิก ส์ ตามวรรคสอง ต้ อ งมี ก ระบวนการรั กษาความมั่น คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ โดยให้ มี การ
บันทึกเสียง หรื อทังภาพและเสี
้
ยงแล้ วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็ นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึง่ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวีการ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้ างต้ น ถือว่าเป็ น
การเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ ประชุมได้ และถื อว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว มีผล
เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฏหมาย และข้ อบังคับฉบับนี ้
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การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียใน
เรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงชี ้ขาด
ข้ อที่ 31. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ น รี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันได้
้
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มคณะกรรมการบริ ษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี ้ผู้มีหน้ าที่จดั การประชุมต้ อง
จัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้ อที่ 40. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ สิบ (10) ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่ นๆ
รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยก ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุม และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามนันครั
้ ง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธานจึงเสนอให้ ที่
ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิ การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 12, 30, 31 และ 40 ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น โดย มอบหมายให้ คณะกรรมการ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับของ
บริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอานาจแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
เห็นด้ วย
3,399,079,078 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทข้ อ 31
ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ ยวกับการเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทให้ ที่ประชุมได้ พิจารณา
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทเห็นว่าการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะในการทางาน ให้ กับบุคลากรของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของกลุ่มบริ ษัทอย่าง
ยัง่ ยืน ดังนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินการดังกล่าว ทางบริ ษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตในการดาเนินธุรกิจ โดย
เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอีกจานวน 1 ข้ อ ดังนี ้
“ข้ อ 31 ประกอบกิจการให้ บริ การอบรมสัมมนาทุกประเภท ทังนี
้ ้ ไม่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่ประกอบอาชีพปรกติ ”
และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิให้ คณะกรรมการและ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอานาจแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมถ้ อยคา เพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือซักถามคาถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ ที่
ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น โดย
มอบหมายให้ คณะกรรมการ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอานาจแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
3,385,600,107 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.60
ไม่เห็นด้ วย
13,478,971 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.40
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้ อยหกสิบ
ล้ า นหนึ่ งพั น เก้ า ร้ อยแปดสิ บ แปดบาทแปดสิ บ สตางค์ ) โดยการตั ด หุ้ น สามั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ ายออกจานวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้ านสี่พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่ าที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์ ) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพัน
เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่ งหมื่นห้ าพันสามร้ อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ ) เป็ น
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่ งหมื่นสามพันสามร้ อยสี่สาม
บาทหกสิบสตางค์ )
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทให้ ที่ประชุมพิจารณา
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดว่าบริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ ได้ เมื่อหุ้นทัง้ หมดได้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงิ นค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณี ห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ดังนัน้ เพี่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย จึงจาเป็ นต้ องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัด
หุ้นที่ยังมิได้ ออกจาหน่ายออกก่อน ด้ วยเหตุดังกล่า วข้ างต้ นบริ ษัทจึ งต้ องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังมิได้
ออกจาหน่าย ดังนี ้
- ลดทุน จดทะเบี ย นจ านวน 160,000,000 บาท (หนึ่ ง ร้ อยหกสิ บ ล้ า นบาท) จากหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน
400,000,000 หุ้น (สีร่ ้ อยล้ านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สีส่ บิ สตางค์) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่ง เป็ นหุ้น เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกไว้ เ พื่ อ รองรั บ การเสนอขายหุ้น ให้ กับ บุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement)
- ลดทุนจดทะเบียนจานวน 1,988.80 บาท (หนึง่ พันเก้ าร้ อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) จากหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 4,972 หุ้น (สีพ่ นั เก้ าร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สีส่ บิ สตางค์) ซึง่ เป็ นเศษหุ้นที่เหลือจากการจ่าย
หุ้นปั นผล
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนที่เสนอลดในครัง้ นี ้ ทังสิ
้ ้น เท่ากับจานวน 160,001,988.80 บาท (หนึง่ ร้ อยหกสิบล้ านหนึง่ พันเก้ า
ร้ อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์ ) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จานวนรวมทังสิ
้ ้น 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้ านสี่พนั เก้ าร้ อยเจ็ดสิบสอง
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สีส่ บิ สตางค์)
ทาให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทลดลงจากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านห้ า
แสนหนึ่งหมื่นห้ าพันสามร้ อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ ) เป็ น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันสามร้ อยสีส่ ามบาทหกสิบสตางค์)
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ ที่
ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่ง
ร้ อยหกสิบ ล้ า นหนึ่ง พัน เก้ า ร้ อยแปดสิบ แปดบาทแปดสิบ สตางค์ ) โดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ ยัง ไม่ได้ อ อกจ าหน่า ยออกจ านวน
400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้ านสี่พนั เก้ าร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน
2,773,515,332.40 บาท (สองพัน เจ็ ด ร้ อยเจ็ ดสิบ สามล้ านห้ า แสนหนึ่ง หมื่ น ห้ า พัน สามร้ อยสามสิบ สองบาทสี่สิบ สตางค์ ) เป็ น
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้ อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์ ) ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
3,399,079,078 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณฑ์สนธิของบริ ษัทให้ ที่ประชุมได้ พิจารณา
ก่อนการนาเสนอรายละเอียด นางสาวสุรัรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ แจ้ งที่ประชุม เพื่อขอแก้ ไข ข้ อความที่พิพม์ผิด ในหัวข้ อ
ระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอแก้ ไขจาก “เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน” เป็ น “เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุน” และ แก้ ไข ตัวเลขจานวนหุ้นของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามใบแทรกแก้ ไขที่
บริ ษัทได้ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
ต่อจากนัน้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมาข้ างต้ น บริ ษัท ฯ จึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยแก้ ไข
เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

2,613,513,343.60 (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึง่ หมื่นสามพัน
สามร้ อยสีส่ บิ สามบาทหกสิบสตางค์)
6,533,783,359 (หกพันห้ าร้ อยสามสิบสามล้ านเจ็ดแสนแปดหมื่นสาม
พันสามร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
0.40 (สีส่ บิ สตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

6,341,665,133 (หกพันสามร้ อยสีส่ บิ เอ็ดล้ านหกแสนหกหมื่นห้ าพันหนึง่
ร้ อยสามสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

192,118,226 (หนึง่ ร้ อยเก้ าสิบสองล้ านหนึง่ แสนหนึง่ หมื่นแปดพันสอง
ร้ อยยี่สบิ หกหุ้น)

ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดซักถาม ประธาน ได้ ขอให้ ที่ประชุมได้ พจิ ารณาลงมติ
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติเป็ นอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณฑ์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
3,399,079,078 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธาน ได้ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ เพิม่ เติม อีกหรื อไม่ และเมื่อปรากฎว่าไม่มผี ้ ถู ือหุ้นใดเสนอเรื่ องอื่นๆ
อีก ประธาน จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หรื อ แสดงความเห็น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า ถ้ าไม่นบั รวมกาไรจากการขายทีด่ ิน บริ ษัทจะมีผลประกอบการอย่างไรบ้ าง
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ในงบการเงินปี ที่ผา่ นมา (ปี 2561) หากพิจารณาเฉพาะผลการ
ดาเนินงานตามปกตินา่ จะมีผลขาดทุนราว 4-500 ล้ านบาท โดยเหตุผลหลักๆ คือ บริ ษัทต้ องรับผลขาดทุนของบริษัทร่วมทุนระหว่าง
บริ ษัทกับ โกเบสตีล ลิมิเต็ด ของ ประเทศญี่ปนุ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 50 ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทร่วมทุนได้ มีการปรับปรุงเครื่ องจักร เพื่อ
เพิ่มกาลังการผลิตในเหล็กเกรดพิเศษ ทาให้ ยงั มีผลขาดทุนอยูป่ ระมาณ 400 ล้ านบาท ซึง่ ในงบการเงินรวมบริษัทก็จะต้ องรับส่วนแบ่ง
การขาดทุนมาตามสัดส่วนการถือหุ้น และ อีกเหตุผลหนึง่ ได้ แก่เรื่องของการตังค่
้ าเผื่อมูลค่าการลดลงของสินค้ าคงเหลือ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการดาเนินงานปี 2562 จะมีการดูแลในข้ อที่ได้ ชี ้แจงมาอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ ความ
มัน่ ใจแก่ผ้ ถู ือหุ้น
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง ประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า ในส่วนของผลการดาเนินงานในปี 62 คาดว่า ในปี นี ้ ราคา
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต ได้ แก่ Billet จะปรับตัวลดลง ทาให้ บริษัท มีอตั รากาไรขันต้
้ นที่ดีขึ ้นกว่าในปี ที่ผา่ นมา จึงคาดว่าในส่วนของผล
การดาเนินงานในปี 2562 จะดีกว่า ปี ที่ผา่ นมา
ประธาน ได้ กล่าวว่า ในส่วนของ บริ ษัทร่วมญี่ปนุ่ นัน้ ผลการขาดทุนเป็ นไปตามแผนงาน หรื อ Feasibility ที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
เป็ นช่วงแรกของการลงทุน ซึง่ ผลขาดทุนที่เกิดขึ ้นนัน้ ถือว่าน้ อยกว่าที่ประเมินไว้ ถือว่า ได้ ทาไว้ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยในปี 62 ทาง
ฝ่ ายบริ หารของบริษัทร่วมทุน ก็อยากจะทาให้ ดียงิ่ ขึ ้นไปอีก โดยตังเป
้ ้ าว่าจะทาให้ มีกาไรให้ ได้ ในปี 62 ซึง่ ผลประกอบการของบริษัท
ร่วมดังกล่าว
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ประธาน ได้ กล่าวปิ ดประชุม โดยได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาใช้
สิทธิเข้ าร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562 นี ้
ปิ ดประชุม เวาลา 15.48 น.
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MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ_______ -วิ นยั ภัททิ ยกุล-__________ประธานที่ประชุม
(พล.อ.วินยั ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ_ -จุรีรตั น์ ลปนาวณิ ชย์-______ ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
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