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ที่  MILL 011/2562 
วันที่  29 เมษำยน 2562 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 

เมษายน 2562 เวลา 14.00น. โดยที่ประชมุมีมติดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชมุไปเมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2561 

ด้วยคะแนนเสยีง 
  เห็นด้วย  2,618,660,843 เสยีง        คิดเป็นร้อยละ      100.00 
  ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ          - 
  งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ          - 
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 หมายเหต ุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 2 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 212 หุ้น 
 

2. ที่ประชุมผู้ที่หุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่  2561 และ
รายงานประจําปี 
 

3. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 3,383,696,316 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       99.60 
               ไมเ่ห็นด้วย                12,563,138  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.37 
  งดออกเสยีง           961,493  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.03 
 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
หมายเหต ุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 2 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 778,560,104 หุ้น 
 

4. ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการงดจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
 ด้วยคะแนนเสยีง 

 เห็นด้วย  3,397,220,847  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                 -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

   ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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5. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแนง่ตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ดงันี ้
 

1. พลเอกวินยั     ภทัทิยกลุ  ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  3,383,441,276  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.59 
               ไมเ่ห็นด้วย                13,779,671  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.41 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

2. นายอภิชาติ      จีระพนัธุ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  3,383,441,276  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.59 

               ไมเ่ห็นด้วย                13,779,671  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.41 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

3. นายศกัดิ์ชยั           ธนบญุชยั   กรรมการบริษัท  
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  3,383,741,976  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.60 
               ไมเ่ห็นด้วย                13,478,971  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.40 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

4. นายโสภณ ผลประสทิธ์ิ กรรมการบริษัท 
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  3,383,441,276  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.59 
               ไมเ่ห็นด้วย                13,779,671  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.41 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้
คา่ตอบแทนรายเดือน     
ประธานคณะกรรมการ  60,000.-  บาท/เดือน 

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

 กรรมการ       5,000.-  บาท/ครัง้ 
 
 ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุตามระเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี และ 
กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบีย้ประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้กรรมการที่ดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบริหารการลงทนุ  จะได้เบีย้ประชุมรายครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดย 
กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

   ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีสาํหรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจํานวน 3,740,000 
บาท โดยเมื่อได้จดัสรรครบตามสว่นของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลอืจะถกูจดัสรร
ตามสดัสว่นให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบตัิงานของแตล่ะคณะกรรมการ 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  3,397,220,947  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                 -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

    ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  

6. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากดั เป็นเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ประจําปี 2562 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2562 

1. นางสาวนภาพร                 สาธิตธรรมพร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7494 หรือ 
 2. นางสาวสาวินี       สะวานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7092 

 
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) 

จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัทแทนได้ 
นอกจากนีบ้ริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด  และผู้ สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มี

ความสมัพนัธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 
และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม และคา่บริการอื่นๆ)) 
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ทัง้นี ้หากมีงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบญัชีตามงบปกติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจในการอนมุตัิ
เป็นกรณีๆ ไป 

 
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  3,396,259,454  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       99.97 
               ไมเ่ห็นด้วย                     961,493  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท(Partial 
Business Transfer : PBT) 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  3,399,079,078  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                 -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
หมายเหต ุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 2 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 1,858,131 หุ้น 
 

8. ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40 
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  3,399,079,078  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                         -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

   ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

9. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทข้อ 31 
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  3,385,600,107  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       99.60 
               ไมเ่ห็นด้วย                 13,478,971  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.40 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

10. ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบ
ล้านหนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัที่ ยงัไม่ได้ออกจํา หน่ายออกจํานวน 
400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สบิสตางค์) จากเดิม
ทนุจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นห้าพนัสามร้อยสามสิบ
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สองบาทสีส่บิสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพนัหกร้อยสบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อย
สีส่ามบาทหกสบิสตางค์) 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  3,399,079,078  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                         -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

   ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

11. ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 2,613,513,343.60 บาท (สองพนัหกร้อยสบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นสาม
พนัสามร้อยสีส่บิสามบาทหกสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 6,533,783,359 หุ้น (หกพนัห้าร้อยสามสบิสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น
แปดพนัสามร้อยห้าสบิเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 หุ้นสามญั       6,341,665,133 หุ้น (หกพนัสามร้อยสีส่บิเอ็ดหกแสนหกหมื่นห้าพนัหนึง่

ร้อยสามสบิสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ 192,118,226 หุ้น (หนึง่ร้อยเก้าสบิสองล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นแปดพนั

สองร้อยยี่สบิหกหุ้น) 
 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  3,399,079,078  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                         -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

   ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
           
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

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

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


