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ที่  MILL 005/2562 
วันที่  11 มนีำคม 2562 

 
เร่ือง แจ้งการจา่ยปันผล, การโอนกิจการบางสว่น, การลดทนุ, การแก้ไขข้อบงัคบั, การเพิ่มวตัถปุระสงค์บริษัท 

และก าหนดการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (เพิม่เติม) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. สารสนเทศการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) 
  2. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 
2562 ได้มีมติส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. มีมติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ให้กบัผู้ ถือหุ้นบริมสิทธิหมวด ค. จ านวน 19,499,999.94 บาท ทัง้นี ้การ
จ่ายเงินปันผลของหุ้นบริุมสทิธิในแตล่ะปี คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของเงินลงทนุ หรืออตัรา 0.1015 บาทตอ่หุ้น โดยก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิในวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
 

2. มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.03 
บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 130,211,445.78 บาท ส าหรับรอบปีปัญชี 2561 โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัท โดย
ก าหนดให้วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 
3. มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการรายนามดงัต่อไปนีท้ี่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตามเดิม 

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

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

โดยก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนดงันี ้
ประธานคณะกรรมการ  60,000.-  บาท/เดือน 

   รองประธานกรรมการ  25,000.-  บาท/เดือน 
   กรรมการ    20,000.-  บาท/เดือน 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000.-  บาท/เดือน 
   กรรมการตรวจสอบ    5,000.-  บาท/เดือน 
   ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 30,000.-  บาท/เดือน    
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   เบีย้ประชมุกรรมการรายครัง้ดงันี ้
   ประธานกรรมการ   10,000.-  บาท/ครัง้ 
   รองประธานกรรมการ    5,000.-  บาท/ครัง้ 

 กรรมการ       5,000.-  บาท/ครัง้ 
      

หมายเหต ุ คา่เบีย้ประชมุรายครัง้จะจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในอตัราสงูสดุไมเ่กิน 8 ครัง้ตอ่ปี และ กรรมการ
ที่ด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการตรวจสอบจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุรายครัง้ ทัง้นี ้กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน  จะได้เบีย้
ประชมุรายครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทตอ่ครัง้ ในอตัราสงูสดุไมเ่กิน 8 ครัง้ตอ่ปี โดย กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับ
เบีย้ประชมุดงักลา่วข้างต้น 
  ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,740,000 
บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตาม
สดัสว่นให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบตัิงานของแตล่ะคณะกรรมการ 
  

4. มีมติให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ในปี 2562 

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

โดยก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,400,000 บาท (ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิม่) 
   

5. มีมติให้น าเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัท 
(Partial Business Transfer : PBT) ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็กเส้น โดยเป็นเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทัง้หมด 
รวมถึงบคุลากรที่เก่ียวข้องให้แก่บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม ่(“บริษัทย่อย”)  ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทยอ่ยร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนของบริษัทยอ่ย โดยมลูคา่การโอนกิจการเทา่กบัราคาตามมลูคา่ทางบญัชี (Book Value) ณ วนัโอนกิจการและภายหลงั
การโอนกิจการดงักลา่วบริษัทจะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย รายละเอียดแผนการ
ปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศที่สง่มาด้วย 

 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ มีอานาจในการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกับการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุก
ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การก าหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้
สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดท าและลงนามสญัญาโอน
กิจการบางส่วน จัดท าและลงนามในค าขอและ/หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางสว่น รวมทัง้การจดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย ไมเ่ข้าขา่ยเป็นการท ารายการจ าหนา่ย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ .ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วเข้าขา่ย
เป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่ส าคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด ซึ่ง
บริษัทจะต้องขออนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
6.  มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 160,001,988.80 บาท 

(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัที่ ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน 
400,004,972 หุ้น (สี่ล้านสี่พนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,773,515,332.40 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์ ) เป็น 
2,613,513,343.60 บาท (สองพนัหกร้อยสบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยสีส่ามบาทหกสบิสตางค์) ดงันี ้
  - ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 160,000,000 บาท (หนึ่ง ร้อยหกสิบล้านบาท) จากหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
  - ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,988.80 บาท (หนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) คงเหลือจากการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,972 หุ้น (สีพ่นัเก้าร้อยเจ็ดสบิสองหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
   

7. มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12, 30, 31, 40 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยให้ยกเลิก 
ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 

 
8. มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท “ประกอบกิจการให้บริการ

อบรมสมัมนาทกุประเภท ทัง้นี ้ไมเ่ก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีประกอบอาชีพปรกติ” 
 

9. มีมติก าหนดวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 
โรงแรมแม่น า้ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องแม่น า้ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการการจ่ายเงินปันผล 
ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  และก าหนด    

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจา รณาอนุมัติ แต่ งตั ง้ ผู้ สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
   ประจ าปี 2562 
ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท 

(Partial Business Transfer : PBT) 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12, 30, 31, 40  
ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อย

หกสิบล้านหนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัที่ ยงั
ไม่ได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน 400,004,972 หุ้น (สี่ล้านสี่พนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 
บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัสามร้อยสามสิบสองบาทสี่
สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพนัหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น
สามพนัสามร้อยสีส่ามบาทหกสบิสตางค์) 

ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ระเบียบวาระท่ี 12        เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  

ทัง้นี ้ บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวนัท่ี 26 มีนาคม 
2562  
 
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

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

                  (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                                  กรรมการ 
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สำรสนเทศกำรปรับโครงสร้ำงของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
โดยกำรโอนกิจกำรบำงส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) 

 
 ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 
ได้มีมติอนุมตัิการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ให้แก่
บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ย และจะเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป โดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการดงัตอ่ไปนี ้
 

1. กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนกจิกำรบำงส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 
บริษัทจะด าเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : 

PBT) เป็นการโอนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทัง้หมด รวมถึงบคุลากรที่เก่ียวข้องให้แก่บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้
ขึน้ใหม่ (“บริษัทย่อย”)  ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทจะท าการโอน
กิจการบางสว่นตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 
516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนั
ของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว (Partial Business 
Transfer : PBT) 
 การโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทจึงไมม่ีผลกระทบที่มี
นยัส าคญัต่อทรัพย์สินรวมของกลุม่บริษัทแต่อย่างใด และรายการดงักลา่วไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 
ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์การท า รายการที่เก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 
2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อยา่งไร
ก็ดี การโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วถือเป็นการโอนธุรกิจบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แหง่
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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2. แผนภำพแสดงโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทก่อนและภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 
 

โครงสร้างปัจจบุนัของกลุม่บริษัท 

 
โครงสร้างหลงัการปรับโครงสร้าง 
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3. หลักกำรและเหตุผลในกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นี ้เป็นการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุกิจตามที่ได้ก าหนดไว้  การ

ปรับโครงสร้างกิจการจึงมีหลกัการและเหตผุลดงันี ้
1. การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัทให้มี

ความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยบริษัทสามารถวดัผลการด าเนินกิจการของแต่ละธุรกิจได้อย่างชดัเจน ท าให้การบริหารงาน
ของกลุม่บริษัทเกิดความคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ 

2. ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารความเสีย่งของแตล่ะธุรกิจได้ดขีึน้ 
3. เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อช่วยสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัท 

 

4. ขัน้ตอนในกำรปรับโครงสร้ำงของกิจกำร 
 4.1 บริษัทจะจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนุมตัิแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) และการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้าง
กิจการ 
 4.2 ภายหลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial 
Business Transfer: PBT) บริษัทจะด าเนินการจดัตัง้บริษัทยอ่ยเพื่อรองรับการโอนธุรกิจการผลติเหลก็เส้น ทัง้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ 
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการประอบธุรกิจดงักลา่ว ในราคาตามมลูคา่บญัชี (Book Value)  
 4.3 การปรับโครงสร้างกิจการในสว่นการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิน้ภายในปี 
2562 ทัง้นี ้ขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุก
ประการ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการก าหนดราคาซือ้ขายกิจการบางสว่น จดัท าและลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น จดัท า
และลงนามในค าขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน การพิจารณา
ก าหนดการทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยให้สอดคล้องกบัมลูคา่กิจการท่ีโอนเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไข PBT รวมทัง้การจดัท าค า
ขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
5. ผลกระทบของกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กบับริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทัง้หมด ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไมแ่ตกตา่งไปจากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบ
การเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการโอนธุรกิจ การปรับโครงสร้างกิจการครัง้นีจ้ึงไม่สง่ผล
กระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
 

6. ผลกระทบของกำรปรับโครงสร้ำงต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
 ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทยอ่ยที่
จดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นในบริษัทไมม่ีการเปลีย่นแปลง 
 
7. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำร 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ การปรับโครงสร้างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัทให้แก่บริษัทยอ่ย เป็น
การแบง่แยกสายงานของธุรกิจให้มีความชดัเจนมากขึน้ และเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการ อีกทัง้ ยงัเป็นการเปิดโอกาส
ในการขยายธุรกิจเหลก็ ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัท และธุรกิจที่สนบัสนนุกลุม่บริษัท รายการดงักลา่วจงึเป็นมคีวาม
เหมาะสมและสมเหตสุมผลคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนมุตัแิผนการโอนกิจการดงักลา่ว 
 
8. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรของบริษัทที่แตกต่ำงจำกควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท 

- ไมม่ี – 
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ตำรำงเปรียบเทียบกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัท 

 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 

ได้มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที1่2, 24, 25, 31 โดย
ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ตามตาราง
เปรียบเทียบระหวา่งข้อบงัคบัของบริษัท ฉบบัปัจจบุนัและข้อบงัคบัของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้
 

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

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

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

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

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

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวีการ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวมา
ข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็นองค์
ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฏหมาย และข้อบงัคบัฉบบันี ้
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมี
สว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงชีข้าด 
 
ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัเชิญประชมุ
ไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุ เว้นแตก่รณี
จ าเป็น รีบดว่นเพื่อรักษาสทิธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง
การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นัน้
ได้ 
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจดัสง่
หนังสื อ เ ชิญประชุมคณะกรรมการ  รวมทั ง้ เ อกสาร
ประกอบการประชมุดงักลา่วทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน
ก็ได้ ในการนีผู้้ มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนา
หนงัสอืเชิญประชมุไว้เป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 
ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามัญประจ าปี ภายใน  4 (สี่) เดือนนับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่น
นอกจากที่กล่าวแล้ว  ใ ห้ เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
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นับจ านวนหุ้ นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้ นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 (ยี่สบิห้า)  
คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวน 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ สบิ (10) ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนั
ท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ 

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

หุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที่จะขอให้เรียกประชุม
ไ ว้ ใ ห้ชัด เจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณี เช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน  1 
(หนึง่) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอเรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย 
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก 
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามนัน้ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
มาร่วมประชุมไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 42 ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 


