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ที่  MILL 024/2563 
วันที่  29 มิถุนำยน 2563 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 29 

มิถนุายน 2563 เวลา 14.00น. โดยที่ประชมุมีมติดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วนัท่ี 26 เมษายน 2562 

ด้วยคะแนนเสยีง 
  เห็นด้วย  2,528,805,254 เสยีง        คิดเป็นร้อยละ      100.00 
  ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ          - 
  งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ          - 
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 หมายเหต ุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 3 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 14,875 หุ้น 
 

2. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่  2562 และ
รายงานประจําปี 2562 
 

3. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 2,556,706,561 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       99.66 
               ไมเ่ห็นด้วย                           -   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  งดออกเสยีง          961,493  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.04 
 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
หมายเหต ุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 4 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 28,862,800 หุ้น 
 

4. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

5. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่ดงันี ้
 

5.1 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  

กรรมการบริหาร 
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ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                 -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

5.2 นายวิภธูา ตระกลูฮนุ       กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ 
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

5.3 นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์   กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารการลงทนุ /  
กรรมการบริหาร 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

5.4 นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการกํากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง  
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

6. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ปี 2563 
(บำท/คน) 

รำยเดือน รำยครัง้ 

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 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 30,000 10,000 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 5,000 5,000 

ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 30,000 10,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 5,000 5,000 

 
  ทัง้นี ้ในปี 2563 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  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

    ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  

7. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากดั เป็นเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ประจําปี 2563 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2563 

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

3. นายปิตินนัท์   ลลีาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 11133 
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นอกจากนี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด และผู้ สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มี

ความสมัพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัท ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินไม่
เกิน 4,310,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจํานวนไม่เกิน 
10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชี
ประจําปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณากําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

8. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

9. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 267,827,661.20 บาท (สอง
ร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัที่ ยงัไม่ได้
ออกจําหนา่ยออกจํานวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสบิเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพนัหนึง่ร้อยห้าสบิสามหุ้น) 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพนัหกร้อย
สบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยสีส่บิสามบาทหกสบิสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพนั
สามร้อยสีส่บิห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนัหกร้อยแปดสบิสองบาทสีส่บิสตางค์) 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

   ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

10. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

11. ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบการยกเลกิซือ้ทรัพย์สนิของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จํากดั  
 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

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

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


