บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท มิลล์ คอนสตีล จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2563
เวลำและสถำนที่
ประชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถนุ ายน 2563 ณ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
เริ่มกำรประชุม
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนน
เสียง จานวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้น “ไม่เห็นด้ วย”หรื อ “งดออกเสียง” จะสรุปว่าได้ มกี าร
ลงมติเป็ นเอกฉันท์ ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ ประสงค์จะ “งดออกเสียง” ให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียง
ที่บริ ษัทได้ เตรี ยมไว้ ให้ บันทึกคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” เพื่อนามาตรวจนับและหักออกจากคะแนนเสียง
ทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็ นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” โดยในวาระที่ 5 เฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวข้ องกับการเลือกตังกรรมการ
้
จะทาการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
จากนัน้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามคาถาม
เพิ่มเติม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีคาถาม สามารถเขียนคาถามล่วงหน้ าใส่ลงในกระดาษที่แจกให้ และส่งให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
เพื่อให้ ทางคณะกรรมการชี ้แจงได้ ทนั ที หรื อหากในระหว่างวาระที่ประธานในที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นยกมือขึ ้น และรอประธานอนุญาติให้ สกั ถาม โดยก่อนเริ่ มการสักถามขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อและนามสกุล จากนัน้ นางสาวสุรี
รัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ กล่าวแนะนากรรมการ และ ผู้ที่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
กรรมกำรบริษัทที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. พลเอกวินยั ภัททิยกุล
2. พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ
3. นายปรารถนา บงกชมาศ
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
5. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
6. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง
8. นายโสภณ ผลประสิทธิ์

จำนวน 9 ท่ ำน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารการลงทุน / กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท
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9. นายวิภธู า ตระกูลฮุน
ผู้บริหำรที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง
2. นายถิรพงศ์ คาเรื องฤทธิ์
3. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
4. นายเขษม จันทบูรณ์

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริ หารการลงทุน

กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
(รักษาการ) รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริ หารงาน

ทัว่ ไป
5. นางนันทภัชร เทียนประทีป
6. นายธานี โลเกศกระวี
7. นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ผู้ท่ ไี ด้ รับเชิญเข้ ำร่ วมประชุม
1. นางสาวสาวินี สะวานนท์
2. นายปิ ตินนั ท์ ลีลาเมธวัฒน์
3. นายณัฐพล ศรี จกั รโคตร

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานซัพพลายเชน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานการขายและการตลาด
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานนวัตกรรมการธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038

ผู้ท่ รี ่ วมเป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง
1. นายศุภกร รณะนันทน์
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเอง และ ที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมรวม 35 คน นับเป็ นจานวนหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 2,528,790,379
หุ้น หรื อ คิดเป็ น ร้ อยละ 58.26 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึง กล่าวเปิ ดการ
ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563 และ ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท มีขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดัง กล่าวปรากฏตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
แล้ ว มีทงสิ
ั ้ ้น 21 หน้ า ด้ วยกัน โดยเริ่ มจากหน้ าที่ 11 ถึงหน้ าที่ 31 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 14,875 หุ้น ทาให้ มีจานวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ ้นรวมทังสิ
้ ้น เป็ น
2,528,805,254 หุ้น
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ซึง่ ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ระเบียบวำระที่ 2

2,528,805,254 เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
-

รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง ประธานกรรมการบริ หาร จะเป็ นผู้รายงานให้ ที่ประชุมทราบ
ทังนี
้ ้ สรุ ปภาพรวมของผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาของบริ ษัท พร้ อมกับข้ อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี หรื อสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรู ปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกับผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมในวันนี ้ทุกท่านจะได้ รับรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารซึง่ พิมพ์จากข้ อมูลใน QR Code เพิ่ม
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง ประธานกรรมการบริ หาร ได้ สรุ ปภาพรวมที่สาคัญของกลุม่ บริ ษัทซึง่ ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ โครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทต่างๆ ภายในกลุม่ บริ ษัทรวมถึงการประกอบธุรกิจของบริ ษัทต่างๆ ทังหมดในเครื
้
อ การจัดอบรม
และให้ ความรู้ในด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รับปชัน่ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัท รวมถึงการดาเนินงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อม ของกลุม่ บริ ษัทในปี ที่ผา่ นมา
ต่อจากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง ได้ รายงานผลประกอบการของบริ ษัท โดยในปี 2562 บริ ษัทมียอดขายอยูท่ ี่ 17,327
ล้ านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 2,992 ล้ านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนเป็ นหลัก ขณะที่
สัดส่วนขายได้ ของบริ ษัทใน 2562 จะมาจากปริ มาณขายเหล็กเส้ น ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของกลุม่ บริ ษัท โดยมีรายละเอีย ดสรุ ป
ดังนี ้
ปริ มาณขายสินค้ าของกลุม่ บริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
2561
2562
เหล็กเส้ น
51%
62%
เหล็กลวด
4%
8%
เหล็กรูปพรรณ
4%
5%
เหล็กแท่งทรงยาว
29%
15%
Trading และอื่นๆ
12%
10%
นายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง ได้ สรุ ปภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็ก ให้ ที่ป ระชุม รั บ ทราบเพิ่มเติม ดังนี ้ ในปี 2562
ประเทศไทยมีปริ มาณการบริ โภคเหล็กอยู่ที่ 18.59 ล้ านตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 0.74 ล้ านตัน ในส่วนของแนวโน้ มของปี 2563
จากวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้ แนวโน้ มการบริ โภคเหล็กคาดว่าจะลดลงประมาณ 10%
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และนายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง ได้ อธิบายถึงผลกระทบของบริ ษัทจาก วิกฤต COVID-19 ว่า บริ ษัทได้ รับผลกระทบไม่
มาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทเป็ นสินค้ าสาหรับโครงการก่อสร้ างของภาครัฐเป็ นหลัก และปั จจุบนั การก่อสร้ างของ
ภาครัฐยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ เพิ่มเติมอีก
ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมาตามรายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี ที่ ผ่ า นมาและรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการตามรายละเอียดข้ างต้ น

ระเบียบวำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงิน สำหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ประธาน ได้ มอบหมายให้ นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็ นผู้รายงานสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับงบการเงินของ
บริ ษัทให้ ที่ประชุมทราบ ทังนี
้ ้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจาปี 2562 ปรากฏตาม สิง่ ที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึง่
บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วในรูปแบบของ QR Code และ สาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี ้ ทุก
ท่านจะได้ รับรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารเพิม่ ซึง่ ในส่วนท้ ายของรายงานประจาปี ดังกล่าวจะมีข้อมูลงบการ
เงินงวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ นาเสนอรายงานข้ อมูลสาคัญของงบการเงินงวดประจาปี 2562 ให้ ที่ประชุม
ทราบ โดยสามารถสรุปเป็ นรายละเอียดทางการเงินที่สาคัญได้ ดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
งบกำไรขำดทุน

2562

2561

เปลี่ยนแปลง

%

รายได้ รวม

17,704.50

21,601.25

-3,897

-18%

รายได้ จากการขายและการบริ การ

17,326.92

20,318.73

-2,992

-15%

ต้ นทุนการขายและบริ การ

16,348.72

20,024.98

-3,676

-18%

กาไรขันต้
้ น

978.20

293.75

684

233%

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ การ

609.44

701.29

-92

-13%

1,054.64

1,326.37

-272

-20%

-12.36

184.25

-197

-107%

EBITDA
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
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งบแสดงสำนะทำงกำรเงิน

หน่วย : ล้ านบาท
2561

2562

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

22,082
16,339
5,743
22,082

23,456
17,543
5,912
23,456

สาหรั บหนีส้ ินรวมในปี 2562 โดยส่วนใหญ่ เป็ นหนีส้ ินระยะสันกั
้ บสถาบันการเงิ น สาหรั บใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการจานวน 9,614 ล้ านบาท เงินกู้ระยะยาวของกลุ่มบริ ษัท 1,765 ล้ านบาท และเงินกู้ระยะยาวของสยามโซล่าร์ 2,654 ล้ าน
บาท
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
นายศักดิ์ดา ตังศั
้ กดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า ผลประกอบการที่มีส่วนขาดทุนจากการปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ผลิต มีคา่ ใช้ จ่ายเท่าไหร่ในปี 2562 และค่าใช้ จ่ายในดังกล่าว จะมีการลงบัญชีในปี 2563 อีกหรื อไม่
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ชี ้แจงดังนี ้ การปรับปรุ งเครื่ องจักรจะไม่สง่ ผลกระทบกับงบกาไรขาดทุน แต่ถ้า
บริ ษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใช้ ในการลงทุนปรับปรุงเครื่ องจักร จะทาให้ บริ ษัทมีภาระดอกเบี ้ย ในส่วนนี ้จะทาให้ กระทบต่อ
ต้ นทุนทางการเงินในงบกาไรขาดทุน สาหรับต้ นทุนขายและบริ การในปี 2562 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 จากการที่บริ ษัทมีการ
ปรับปรุงเครื่ องจักร ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยดีขึ ้น ทังในส่
้ วนของการผลิตเหล็กเส้ น และการผลิตเหล็กแท่งทรางยาว (Billet)
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทในปี
2562 และในปี 2563 ดังนี ้ สาหรับงบประมาณการลงทุนสาหรับปรั บปรุงเครื่ องจักร บริ ษัทจะจัดสรรงบประมาณสาหรับการลงทุน
ดังกล่าวปี ละประมาณ 100-200 ล้ านบาท ซึ่งในปี 2562 บริ ษัทได้ มีการลงทุนปรับปรุ งหม้ อแปลงไฟฟ้ าของโรงหลอม ทาให้ ต้นทุน
ค่าไฟฟ้ าที่ใช้ ในการผลิตเหล็กแท่งทรงยาวลดลง นอกจากนี ้ยังมีการลงทุนที่เกิดขึ ้นในปลายปี 2562 ต่อเนื่องมายังปี 2563 คือการ
ลงทุนพัฒนากระบวนการจัดการเศษเหล็ก โดยการซื ้อเครื่ องจักรสาหรับตัดเศษเหล็กให้ มี ขนาดเล็กลง เพื่อให้ ระยะเวลาในการ
หลอมเศษเหล็กเร็ วขึ ้น ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตลดลง
นายศักดิ์ดา ตัง้ ศักดิ์สถิ ตย์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าเพิ่มเติมว่า งบการลงทุนเครื่ องจักรที่ใช้ ในการจัดการเศษเหล็ก
ประมาณเท่าไร
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ เรี ยนว่า งบลงทุนเครื่ องจักรดังกล่าวอยูท่ ี่ประมาณ 200-300 ล้ านบาท
นายศักดิ์ดา ตังศั
้ กดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากข้ อมูลในรายงานประจาปี 2562 ในหน้ า 38 ที่ระบุวา่ บริ ษัท
มีการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศร้ อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งมีอตั ราการนาเข้ าเพิ่มสูงขึ ้น นัน้ เกิดจาก
สาเหตุใด
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นายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง กรรมการ ได้ อธิบายดังนี ้ การนาเข้ าสินค้ า เป็ นการนาเข้ าสินค้ าประเภทวัตถุดิบ และกึ่งวัตถุดิบ
ซึ่งปรกติแล้ ว การสัง่ ซือ้ ซือ้ วัตถุดิบ หรื อสินค้ ากึ่งวัตถุดิบ จะมีทงั ้ นาเข้ าจากต่างประเทศ และสัง่ ซือ้ จากในประเทศ ขึน้ อยู่กับ
สถานการณ์ของราคาวัตถุดิบในช่วงเวลานัน้ เนื่องจากราคาของวัตถุดิบอาจมีความแตกต่างกัน โดยในบางครัง้ ต่างราคาสินค้ าจาก
ต่างประเทศอาจต่ากว่า ในประเทศ ซึง่ บริ ษัทจะวางกลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
นายศักดิ์ดา ตังศั
้ กดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อว่า จากสถานการณ์ ราคาเหล็กที่มีการปรับตัวลดลงจากช่วงต้ นปี
บริ ษัทมีการบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง หรื อไม่
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรับลดลง ในการบันทึกค่าเผือ่
มูลค่าสินค้ าลดลง ไม่มาก เนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ มีการสต๊ อกสินค้ าเป็ นจานวนมาก แต่บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเมื่อบริ ษัทได้ รับคาสัง่
ซื ้อล่วงหน้ าจากลูกค้ า (Log order) บริ ษัทจึงจะค่อยสัง่ ซื ้อวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตเหล็กเส้ น ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ รับ ผลกระทบจากการ
ลดลงของราคาเหล็กเพียงเล็กน้ อย
นายศักดิ์ดา ตัง้ ศักดิ์สถิ ตย์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้ าที่ส่งเข้ าโครงการภาครั ฐ คิดเป็ นกี่ เปอร์ เซ็นต์ ของ
ยอดขายทังหมด
้
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า สินค้ าที่สง่ เข้ าโครงการภาครัฐ มีมากกว่า 80% ของยอดขายทังหมด
้
นายศักดิ์ดา ตังศั
้ กดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า บริ ษัทเป็ นผลิตเหล็กเส้ นข้ ออ้ อยชนิดเกลียวรับแรงดันสูง รายเดียวใน
ประเทศไทยปั จจุบนั มีรายอื่นในประเทศไทยผลิตได้ หรื อไม่ มียอดขายประมาณเท่าไหร่
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง กรรมการ ได้ อธิบายว่า สินค้ าดังกล่าว ปั จจุบนั มีผ้ ผู ลิตรายอื่น บางรายที่สามารถผลิตได้ ส่วนผู้
ซื ้อปั จจุบนั มีลกู ค้ ารายเดียวที่สงั่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัท นอกจากนี ้ลูกค้ ารายดังกล่าวยังเป็ นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ นข้ ออ้ อย
ชนิดเกลียวรับแรงดันสูงกับบริ ษัทตังแต่
้ แรกเริ่ ม สาหรับเหล็กเส้ นข้ ออ้ อยชนิดเกลียวรับแรงดันสูง ปั จจุบนั มีทงใช้
ั ้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ มีคุณสมบัติสงู กว่าเหล็กเส้ นสาหรับก่อสร้ างทัว่ ไป ในส่วนของยอดขายคิดเป็ นประมาณ 2%-4% ของยอดขายต่อ
เดือน และมีราคาขาย และกาไรขันตั
้ นสู
้ งกว่าเหล็กทัวไปประมาณ
้
10%
ต่อมา นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ อา่ นคาถามจากนางสาว สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ ยื่น
คาถามส่งมายังคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขอให้ ชี ้แจง ดังนี ้
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในปี 2563 บริ ษัทคาดการณ์วา่ มีรายได้ ประมาณเท่าไร
นายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า ประมาณการณ์รายได้ ของปี 2563 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี
2562
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า งบประมาณการลงทุนในปี 2563
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า ตามที่ได้ เรี ยนให้ ทราบก่อนหน้ า สาหรับการลงทุนในปี 2563 จะเป็ น
ในส่ว นของเครื่ อ งจัก รที่ ใช้ ในการจัดการเศษเหล็ก นอกจากนี ้ การลงทุนขนาดใหญ่ จะยังไม่มี ยกเว้ น การปรั บ ปรุ ง หรื อซ่อม
บารุงรักษาเครื่ องจักรที่ดาเนินการเป็ นปกติทกุ ปี
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า งบประมาณในการดาเนินงานด้ าน CSR ในแต่ละปี
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นายประวิทย์ หอรุ่ งเรื อง กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า งบงบประมาณในการดาเนินงานด้ าน CSR จะอยู่ประมาณ 3-4 ล้ านบาท
ต่อปี
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ดอกเบี ้ยที่บริ ษัทต้ องจ่ายในแต่ละไตรมาสของปี 2563
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า ภาพรวมดอกเบี ้ยของกลุม่ บริ ษัทอยูท่ ี่ประมาณ 170 ล้ านบาท ต่อไตร
มาส หรื อประมาณ 600 ล้ านบาท ต่อปี
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านวัตถุดิบ, อัตราดอกเบี ้ย, หรื ออื่นๆ อย่างไร
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า ในภาพรวมความเสีย่ งของบริ ษัทที่เป็ นอุตสาหกรรมเหล็ก อันดับแรก
คือความเสีย่ งในด้ านของราคา เนื่องสินค้ าของบริ ษัทเป็ นกลุม่ สินค้ าอุปโภคบริ โภค จึงทาให้ มีความผันผวนในเรื่ องของราคา บริ ษัท
จึงป้องกันความเสีย่ งโดยการรับคาสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า จากนันจึ
้ งค่อยสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ ตามปริ มาณที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อ และไม่เก็งกาไรจากการ
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบ ทาให้ บริ ษัทสามารถรักษาระดับมาร์ จิ ้น ของยอดขายกับต้ นทุนการผลิตได้ คงที่ สาหรับความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
ถือเป็ นปั จจัยภายนอกที่สง่ ผลกระทบกับบริ ษัท เนื่องจากการปรับขึ ้นหรื อลงของอัตราดอกเบี ้ยขึ ้นอยูก่ บั นโยบายที่ทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศออกมา ซึ่งทางบริ ษัท ได้ พยายามติดตามเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี ้ย ในการบริ หารค่าใช้ จ่า ยในภาพรวม
ให้ บริ ษัทมีกาไรตามที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริ ษัทมีหนี ้สินที่อยูใ่ นรูปสกุลเงินดอลล่าร์ เท่าไหร่
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทไม่ได้ มีการกู้ยืมเงินสกุลดอลล่าร์ สาหรับภาระหนี ้สินที่มีอยูใ่ น
รู ป สกุลดอลล่าร์ เกิ ด จากการที่ บริ ษัทมี การสัง่ ซือ้ วัตถุดิบจากต่างประเทศเป็ นเงิ น สกุลดอลล่าร์ ซึ่ง ในการสัง่ ซือ้ วัตถุดิบจาก
ต่างประเทศแต่ละครัง้ บริ ษัทจะมีคณะอนุกรรมการช่วยให้ นโยบายในการสัง่ ซื ้อแต่และครัง้ รวมถึงการใช้ Forward Contract ใน
การกาหนดอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อไม่ให้ ต้นทุนของสินค้ ามีลกั ษณะแบบลอยตัว
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในหน้ า 238 ของรายงานประจาปี 2562 “ผลประโยชน์โอนออก” คืออะไร
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิ ชย์ กรรมการ ได้ ชีแ้ จงว่า “ผลประโยชน์ โอนออก” คือภาระผูกพัน ที่เป็ นผลประโยชน์ ข อง
พนักงาน ที่มีการคานวณตามมาตรฐานบัญชี โดยบริ ษัทมีการคานวณผลประโยชน์ของพนักงานกรณีที่ทางานจนถึงวันเกษี ยณว่า
บริ ษัทมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายให้ กับพนักงานว่าจะต้ องจ่ายจานวนเท่าไหร่ ซึ่งในส่วนของผลประโยชน์ โอนออกที่อยู่ในงบ
การเงินตามที่ผ้ ถู ือ หุ้นได้ สอบถามนัน้ เกิดจากผลประโยชน์พนักงานของบริ ษัท สหร่ วมวัสดุก่อสร้ าง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัย่อยของ
บริ ษัทมีแผนที่จะหยุดกิ จการตามแผนการปรั บโครงสร้ างของบริ ษัท ดังนัน้ ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานจึงมีการโอน
ออกไป เนื่องจากสหร่วมจะไม่ดาเนินการแล้ ว
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ทกุ ปี หรื อไม่
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่า บริ ษัทจะพยายามดาเนินการให้ มีกาไร และสามารถจ่าย
ผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
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โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาเพิ่ม 4 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 28,862,800 หุ้น ทาให้ มีจานวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ ้นรวมทังสิ
้ ้น
เป็ น 2,557,668,054 หุ้น
มติประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ระเบียบวำระที่ 4

2,556,706,561
961,493
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.96
0.04
-

รับทรำบกำรจ่ ำยเงินปั นผลระหว่ ำงกำล

ประธาน ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ของบริษัทให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโร
นา 2019 (“COVID-19”) ทาให้ บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ตามที่ได้ กาหนดไว้ เดิมใน
วันที่ 29 เมษายน 2563 ออกไป และเพื่อเป็ นการบรรเทาผลกระทบที่อาจมีขึ ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจากการเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกาหนด ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงได้ มีมติอนุมตั ิการ
จ่ า ยเงิ น ปั นผลระหว่ า งกาลแทนการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี ในอัต ราหุ้ นละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจ านวนทัง้ สิ น้
86,807,645.22 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษัท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับอัตราที่จะเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ที่ได้ ยกเลิกไป โดยได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลระหว่างกาล (Record Date) ดังกล่าว ใน
วันที่ 10 เมษายน 2563 และมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผา่ นมา
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ระเบียบวำระที่ 5

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
พิจำรณำอนุมตั ิแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ

ประธาน ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้ผมขอเชิญกรรมการที่ครบกาหนดวาระ และเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง่ รวมถึงคุณสุรีรัคน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ถกู เสนอชื่อแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการ แทนนายธีร
ยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ ออกจากที่ประชุมก่อน
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ประธาน ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการจานวน 4 ท่านที่ครบกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่ง ได้ แก่
1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง
2. นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์
3. นายวิภธู า ตระกูลฮุน
4. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์

กรรมการ / กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารการลงทุน
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการบริ หารการลงทุน /
กรรมการบริ หาร

ทังนี
้ ้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการล่วงหน้ า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์บริ ษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรากฎว่าไม่มีผ้ ใู ดเสนอชื่อผู้เข้ ารับเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการกลัน่ กรอง และ
พิจารณาด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครั ง้ นีม้ ีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่ออีกวาระ
หนึ่ง ยกเว้ นนายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ ซึ่งไม่ประสงค์จะขอดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่ออีก โดยได้ เสนอให้ พิจารณา
แต่งตังนางสาวสุ
้
รีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทแทนต่อไป
ทังนี
้ ้ ประวัติและข้ อมูลของกรรมการทังหมดที
้
่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

เมื่อกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ ออกจากห้ องประชุมไปแล้ ว ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามเพิม่ เติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ เพิ่มเติมอีก จึง
ได้ ขอให้ ที่ประชุมได้ พจิ ารณาลงมติแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิแต่งตังนายประวิ
้
ทย์ หอรุ่งเรื อง กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระกลับ
เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
2,557,668,054 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
นายวิภธู า ตระกูลฮุน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิแต่งตังนายวิ
้
ภธู า ตระกูลฮุน กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
2,557,668,054 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั แิ ต่งตังนางสาวจุ
้
รีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
2,557,668,054 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติอนุมตั ิแต่งตังนางสาวสุ
้
รีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
2,557,668,054 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ภายหลังจากที่ประชุมได้ ลงมติเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ประธาน ได้ กล่าวสรุปมติที่ประชุม อีกครัง้ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติ อนุมัติ แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และ
แต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม ตามรายละเอียดข้ างต้ น
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ระเบียบวำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563

ประธาน ขอให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ได้ พจิ ารณาโดยกลัน่ กรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2563 ดังนี ้
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
(บำท/คน)
รำยเดือน
รำยครัง้

ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ประธานกรรมการ

60,000

10,000

รองประธานกรรมการ

25,000

5,000

กรรมการ

20,000

5,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

10,000

กรรมการตรวจสอบ

5,000

5,000

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

30,000

10,000

กรรมการกากับดูแลกิจการ

5,000

5,000

ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

30,000

10,000

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5,000

5,000

ค่าเบี ้ยประชุมรายครัง้ จะจ่ายให้ กบั กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 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 ้ยประชุม
ดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ งบประมาณทังปี
้ สาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทมีงบประมาณจานวน 3,740,000 บาท
โดยเมื่อได้ จดั สรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้ แก่
คณะกรรมการตามปริ มาณการปฏิบตั ิงานของแต่ละคณะกรรมการ
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ระเบียบวำระที่ 7

2,557,668,054
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
-

พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2563 และกำหนดค่ ำสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังบริ
้ ษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย)
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2563 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทในปี 2563
1. นางสาวสาวินี สะวานนท์
2. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
3. นายปิ ตินนั ท์ ลีลาเมธวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133

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 รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ /
หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนนั ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงภาระหน้ าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริ ษัทแล้ ว เห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษัท ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าบริ การอื่นๆ) และรวมของบริ ษัทย่อยจานวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าบริ การ
อื่นๆ) ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชี ประจาปี ตามปกติ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้ มีอานาจพิจารณากาหนด
ค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 และกาหนดค่า
สอบบัญชีตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
เห็นด้ วย
2,557,668,054 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวำระที่ 8

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กำรแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสำมัญ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญห้ ที่ประชุมได้ พิจารณา
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษทข้ อ 4 ทวิ (3) กาหนดไว้ ว่าหุ้นบุริมสิทธิ มี
กาหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกาหนด ให้ บรุ ิ มสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิสิ ้นสุดลงทันที และให้ มีสทิ ธิอย่างเดียวกันกับหุ้นสามัญ และให้
แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ ทังนี
้ ้ ในปี 2562 บริ ษัทได้ ดาเนินการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญจานวน 192,118,226 หุ้น
ซึง่ บริ ษัทได้ ดาเนินการแปลงเป็ นหุ้นสามัญเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงหุ้นบุริมสิทธิ
เป็ นหุ้นสามัญ จึงต้ องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ 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)
-

และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิให้ คณะกรรมการและ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอานาจแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมถ้ อยคา
เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือซักถามคาถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ ที่
ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว และ ลงมติ อ นุมัติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดข้ างต้ น โดย มอบหมายให้ คณะกรรมการ และ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์มีอานาจแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,557,668,054 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวำระที่ 9

พิจำรณำอนุ มัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจำนวน 267,827,661.20 บำท (สองร้ อยหก
สิบเจ็ดล้ ำนแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้ อยหกสิบเอ็ดบำทยี่สิบสตำงค์ ) โดยกำรตัดหุ้น
สำมัญที่ ยังไม่ ได้ ออกจำหน่ ำยออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเก้ ำล้ ำนห้ ำแสน
หกหมื่นเก้ ำพันหนึ่ งร้ อยห้ ำสิบสำมหุ้น) มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.40 บำท (สี่สิบสตำงค์ ) จำก
เดิมทุ นจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บำท (สองพันหกร้ อยสิบสำมล้ ำนห้ ำแสนหนึ่ งหมื่น
สำมพันสำมร้ อยสี่สิบสำมบำทหกสิบสตำงค์ ) เป็ น 2,345,685,682.40 บำท (สองพันสำมร้ อยสี่
สิบห้ ำล้ ำนหกแสนแปดหมื่นห้ ำพันหกร้ อยแปดสิบสองบำทสี่สิบสตำงค์ )

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทให้ ที่ประชุมพิจารณา
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 3
(“MILL-W3”) ได้ หมดอายุไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 และ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของ MILL-W3 ที่
ไม่ได้ มาใช้ สิทธิแปลงสภาพจานวน 669,569,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท บริ ษัทจึงต้ องดาเนินการลดทุนจดทะเบียน
ในส่วนของหุ้นที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายนี ้ออก โดยการลดทุนจดทะเบียนจานวน 267,827,661.20 บาท (สองร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านแปด
แสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้ อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สบิ สตางค์)
ต่อมา ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ ซกั ถาม
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคาถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 267,827,661.20 บาท (สอง
ร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้ อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์ ) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายออก
จานวน 669,569,153 หุ้น (หกร้ อยหกสิบเก้ าล้ านห้ าแสนหกหมื่นเก้ าพันหนึง่ ร้ อยห้ าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.40 บาท (สี่
สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้ อยสิบสามล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้ อยสี่สิบ
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
สามบาทหกสิบสตางค์ ) เป็ น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้ อยสี่สิบห้ าล้ านหกแสนแปดหมื่นห้ าพันหกร้ อยแปดสิบสอง
บาทสีส่ บิ สตางค์) ตามรายละเอียดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,557,668,054 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวำระที่ 10

พิจำรณำอนุมตั ิ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
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่
ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมาข้ างต้ น บริ ษัท ฯ จึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยแก้ ไขเป็ น
ดังนี ้
“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)
-

และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ใิ ห้ คณะกรรมการและ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. ของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอานาจแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม
ถ้ อยคา เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดซักถาม ประธาน ได้ ขอให้ ที่ประชุมได้ พจิ ารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และ ลงมติเป็ นอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณฑ์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
เห็นด้ วย
2,557,668,054 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวำระที่ 11

รับทรำบกำรยกเลิกซือ้ ทรัพย์ สินของบริษัท อำร์ . เอส. พี. สตีล จำกัด

ประธาน ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกซื ้อ
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล จากัด
นางสาวสุรัรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ แจ้ งที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562 ได้ มีมติให้ ทาการปรับโครงสร้ างบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษั ท (Partial Business Transfer หรื อ
PBT) ซึง่ ภายใต้ นโยบายในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทในปั จจุบนั จึงทาให้ บริ ษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้ าง จากัด (“สหร่วม”) ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ สินทรัพย์ต่างๆ ของบริ ษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล จากัด (“RSP”) ดังนัน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ สหร่ วมยกเลิกการซื ้อทรัพย์สินของ RSP โดย
บริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ วเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 และ เห็นสมควรแจ้ งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดซักถาม ประธาน ได้ ขอให้ ที่ประชุมได้ พจิ ารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบการยกเลิกซื ้อทรัพย์สนิ ของบริ ษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล จากัด

ระเบียบวำระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)

ประธาน ได้ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรื อไม่ และเมื่อปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดเสนอเรื่ องอื่นๆ
อีก ประธาน จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หรื อ แสดงความเห็น
นายธนภาคย์ ยงพิพฒ
ั น์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของบริ ษัท เดอะ เมกะวัตต์ จากัด (“เมกะวัตต์”)
และจะมีผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับบริ ษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“สยามโซล่าร์ “) ที่มกี าไรปี ละ
ประมาณ 180 ล้ านบาท
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ อธิบายตามที่ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี ้ ตามที่บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นของสยามโซล่าร์
นัน้ บริ ษัทได้ พิจารณาเห็นว่า การที่สยามโซล่าร์ มกี าไรอยูท่ ี่ 180 ล้ านบาท เกิดจากปริ มาณกาลังการผลิตไฟฟ้ าจานวน 27 MWp
และมี Adder 6.50 บาท ซึง่ จะเริ่มหมดระยะเวลาในบางโครงการในปี 2566 ซึง่ จะทาให้ สยามโซล่าร์ มีรายได้ และกาไรลดลง ดังนัน้
บริ ษัทจึงเห็นว่า เพื่อเป็ นการรักษาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า จึงพิจารณาเข้ าลงทุนใน เมกะวัตต์ ซึง่ จะมีขนาดธุรกิจทีใ่ หญ่กว่า
สยามโซล่าร์ เนื่องจากมีการลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยบริ ษัทจะถือหุ้นในเมกะวัตต์สดั ส่วนไม่เกินร้ อยละ 28 ของทุน
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
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จดทะเบียน 2,500 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของเมกะวัตต์ได้ แต่ถ้าหากมี
ข้ อมูลเพิ่มเติม บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
นายธนภาคย์ ยงพิพฒ
ั น์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อว่า ผลการดาเนินงาน และทิศทางในอนาคตของบริ ษัท โคเบลโก้ มิลล์
คอน สตีล จากัด (“KMS”) จะเป็ นอย่างไร
นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการผู้จดั การ ของ KMS ได้ อธิบายว่า KMS คือการร่วมทุนระหว่างบริ ษัท กับ KOBE Steel
จากประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตเหล็กลวด เพื่อจาหน่ายให้ กบั กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2562 สินค้ าของ KMS ได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าจากกลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณ 8,000 ตัน
นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการผู้จดั การ ของ KMS ได้ อธิบายต่อว่า สาหรับสถานการ์ ในปั จจุบนั เนื่องจากในช่วงต้ น
ปี 2563 ลูกค้ าของ KMS ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึง่ อาจทาให้ ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ KMS มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยการทา
การตลาดไปยังประเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ด้ วย อย่างไรก็ตามทางผู้บริ หารยังเชื่อว่าจะสามารถดาเนินการได้ ตามแผนทีว่ าง
ไว้
นายธนภาคย์ ยงพิพฒ
ั น์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อว่า การดาเนินงานของ Green Mill Project เป็ นอย่างไรบ้ าง
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง กรรมการ ได้ อธิบายว่า Green Mill Project ซึง่ ก็คือบริษัท มิลล์คอน บูรพา จากัด โดยในปี ที่ผา่ น
มา ราคาเหล็กในต่างประเทศมีราคาถูกกว่า ต้ นทุนการผลิตของ มิลล์คอน บูรพา ดังนันจึ
้ งมีการนาเข้ าจากต่างประเทศมากกว่าผลิต
ใช้ เอง สาหรับในปี 2563 จากการที่กลุม่ บริษัทลงทุนพัฒนากระบวนการจัดการเศษเหล็ก ตามที่ได้ อธิบายไปก่อนหน้ า ช่วยให้
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ ้น บริ ษัทจึงตังเป
้ ้ าไว้ วา่ ในปี นี ้จะมีอตั รา Utilization ประมาณ 50%
นายธนภาคย์ ยงพิพฒ
ั น์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อว่า จากการที่บริ ษัทเข้ าลงทุนในบริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
ช่วยให้ คา่ ขนส่งเป็ นไปตามเป้าทีว่ างไว้ หรื อไม่
นายธานี โลเกศกระวี รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานการขายและการตลาด ได้ อธิบายว่า บริ ษัทสามารถลดค่าขนส่ง
ได้ ตามเป้าที่กาหนดไว้ คือประมาณ 5% นอกจากนี ้จากราคาน ้ามันที่ลดลงในช่วงต้ นปี 2563 ยังช่วยให้ คา่ ขนส่งลดลงเพิ่มอีกด้ วยใน
ปี นี ้
นายธนภาคย์ ยงพิพฒ
ั น์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อว่า สถานการณ์ที่ทางผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน มาลงทุนใน
โรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทย มีผลกระทบอย่างไรบ้ าง
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง กรรมการ ได้ อธิบายว่า จากการทีผ่ ้ ผู ลิตเหล็กในประเทศจีนได้ รับผลกระทบจากการสัง่ ปิ ด
โรงงานผลิตเหล็กเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ทาให้ ทางผู้ผลิตจากจีนได้ ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ซึง่ บริ ษัทและกลุม่ ผลิต
เหล็รายอื่นได้ รวมตัวกัน ยื่นเรื่ องขอให้ ทางรัฐบาลออกนโยบายในการป้องกันให้ กับผู้ผลิตเหล็กในประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษัท
ได้ คอยเฝ้ าติดตามและปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ ทนั ต่อสถานการ์ ทเี่ กิดขึ ้น และหาช่องทางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
นายศักดิ์ดา ตังศั
้ กดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า ราคาหุ้นของบริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน) ที่มีการปรับขึ ้นหรื อลง
มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างไรบ้ าง
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
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นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทถือหุ้นในบี จิสติกส์ เป็ นลงทุนในระยะยาว ตามกลยุทธ์ของ
บริ ษัท ทาให้ การลงบัญชีจะบันทึกกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุน ตามสัดส่วนที่บริษัทลงทุน
นายศักดิ์ดา ตังศั
้ กดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริ ษัทมองว่า
จะมีทิศทางรายได้ เป็ นอย่างไรบ้ าง
นายประวิทย์ หอรุ่งเรื อง กรรมการ ได้ อธิบายว่า ในส่วนของโครงการของภาครัฐในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า จะมีการใช้ เหล็กเส้ น
ประมาณ 1 ล้ านตันต่อปี ทาให้ บริ ษัทเชื่อว่ายังมีการบริ โภคเหล็กอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในช่วงต้ นปี ทีผ่ า่ นมากลุม่ บริ ษัทได้ สง่ เหล็กให้ กบั
โครงการภาครัฐประมาณ 90%
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ประธาน ได้ กล่าวปิ ดประชุม โดยได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มา
ใช้ สทิ ธิเข้ าร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 นี ้

ปิ ดประชุม เวาลา 15.48 น.

ลงชื่อ_______ -วิ นยั ภัททิ ยกุล-__________ประธานที่ประชุม
(พลเอกวินยั ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการ

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