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วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย  

1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 / แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 
4. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6 
5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F53-4 ) 
6. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน ในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นขัน้ตอนในการเข้าประชมุ 
7. รายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) และ ใบประจ าตอ่ 
9. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10.  แผนท่ีตัง้ของสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จดัประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 เลขที่ 2074 
ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
        
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1) 
 
หลักการและเหตุผล บริษัท ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 และได้สง่
ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 จึงขอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อ
วนัท่ี 29  มิถนุายน  2563 ไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ ดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี รวมถงึรายงานประจ าปี  2563 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

 
หลักการและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ ไมต้่องลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 48 คณะกรรมการได้จดัให้มีการท างบดลุและ งบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นี ้ได้รับการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระส าคญั
จากงบการเงิน ดงันี ้

       หนว่ย : ล้านบาท 
ฐานะทางการเงนิ ปี 2563 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรัพย์ 19,277  14,985  

หนีส้นิ 13,288    8,722  

สว่นของผู้ ถือหุ้น   5,990    6,262 

       หนว่ย : ล้านบาท 
ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายได้รวม 11,641    9,598    

คา่ใช้จา่ยรวม 11,922   9,803  

ก าไรสทุธิ     (168)     (205) 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (0.042) (0.045) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
และ ได้รับการการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
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หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยการจ่ายจากก าไรสะสม 
 
หลักการและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดบริษัท มี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้แล้วในแตล่ะปี และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้อง
ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยในปีด าเนินงาน 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิเป็น
จ านวน 205,232,278 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเป็นจ านวน 186,198,877 บาท จึงมีความประสงค์ที่
จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั และจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากก าไรสะสมให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั ตามรายละเอียดดงันี ้

บริษัทจะจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนั
แปดร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0267 บาท (ศนูย์จุดศนูย์
สองหกเจ็ดบาท) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าไมเ่กิน 120,674,331.20 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน
หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พนัสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ เกิดจากการจ่ายปันผลค านวณได้ออกมาเป็นเศษ
ของหุ้น บริษัทจะตดัเศษหุ้นดงักลา่วทิง้ และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0267 บาท  

และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จ านวนไม่เกิน 15,084,291.07 บาท (สิบห้าล้านแปดหมื่นสี่พนัสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ด
สตางค์) ในอตัราหุ้นละ 0.0033 บาท เพื่อรองรับภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวล
รัษฏากร  

การจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัตามข้างต้น รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท  
โดยก าหนดให้วนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และก าหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563  ปี 2562  
1.ก าไรสทุธิ (บาท) (งบเฉพาะกิจการ) - 205,232,278 - 108,265,656 
2. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.03 0.02 
3. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ)  N/A N/A 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายหุ้นปัน
ผลเป็นหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.0267 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.0033 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้น
ละ 0.03 บาท โดยการจา่ยจากก าไรสะสม และก าหนดให้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) 
เพื่อรับสทิธิปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ 

ออกเสยีงลงคะแนน  
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ระเบียบวาระที่ 5            พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

  
หลักการและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 23 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่ 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออก แตอ่าจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าเป็น
กรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 นี ้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในอตัรา
หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 3 คน ได้แก่ 
 

1. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั   รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสาวสทุธิรัตน์  ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก ากับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 
ทัง้นี ้ระหวา่งวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ

เลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดเสนอช่ือผู้ เข้ารับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัท 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการ
กลัน่กรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิที่เหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก
วาระหนึง่  

 
ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูของกรรมการทัง้หมดที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยในสว่นของการเลอืกตัง้กรรมการ จะท าการลงมติเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล  
 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 
หลักการและเหตุผล ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดย
กลัน่กรองถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2564  ดงันี ้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
(บาท/คน) 

ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) 
(บาท/คน) 

รายเดือน รายครัง้ รายเดือน รายครัง้ 

ประธานกรรมการ 60,000 10,000 60,000 10,000 

รองประธานกรรมการ 25,000 5,000 25,000 5,000 

กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 5,000 5,000 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 5,000 5,000 5,000 

ประธานกรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทน 

30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

- 5,000 5,000 5,000 

 
หมายเหตุ  

ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอตัราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้กรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ จะได้เบีย้ประชุมราย
ครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดยกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม
ดงักลา่วข้างต้น และกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่มากกวา่ 2 ต าแหนง่ จะก าหนดขอบเขตให้ได้คา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุได้แค ่2 คณะ
เทา่นัน้  

งบประมาณทัง้ปีส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,860,000 บาท โดยเมื่อได้
จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบตัิงานของแตล่ะคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
    
หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อที่ 45  ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการ
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พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิให้แตง่ตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคน
ใด คนหนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2564 
 

1. นางสาวสาวินี สะวานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7092 
2. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7494 
3. นายปิตินนัท์ ลลีาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 11133 

 
นอกจากนี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และ / 

หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,970,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจ านวนไม่เกิน 12,033,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบริการ
อื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จา่ย
พิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 
ทัง้นี ้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ปี 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563 

(ปีที่ผ่านมา) 
1.  คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 12,033,000 บาท 11,257,000 บาท(1) 

2. คา่บริการอื่นๆ  N/A 447,077 บาท 
 หมายเหต ุ(1) มีงานเพ่ิมเติมจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทยอ่ย จ านวน 887,000 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ นางสาวสาวิณี  สะวานนท์ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7092 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรม
พร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7494 และ/หรือ นายปิตินนัท์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่11133 แห่งบริษัท พีเค
เอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนอื่นของ 
บริษัท  บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2564 
เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,970,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจ านวนไม่เกิน 
12,033,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ 
 ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  

 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 8             พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 6 
 
หลักการและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 6 

(“MILL-W6”) ในจ านวนไมเ่กิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยแปดสบิสองหุ้น) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 

หนว่ย สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ตามรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญัซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 ทัง้นี  ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัและการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นในครัง้นี ้ (Record Date) ในวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2564 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที ่6 ในจ านวนไมเ่กิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยแปดสิบสอง
หุ้น) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิม ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อยหกสิบสอง
ล้านสองหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สบิสตางค์) โดยการลดหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 
905,056,856 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นหกพนัแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ด
สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 1,909,701,340.00 บาท 
(หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหน่ึงพันสามร้อยสี่สิบบาท) 

 
หลักการและเหตุผล ภายใต้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดวา่บริษัท
จะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุ้นท่ีเหลอืต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ดงันัน้ เพี่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยออกก่อน 

ด้วยเหตดุงักลา่วข้างต้นบริษัทจงึต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนในสว่นของหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ย ดงันี ้
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- ลดทนุจดทะเบยีนจ านวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อยหกสบิสองล้านสองหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยสีส่บิสองบาทสีส่บิ

สตางค์) จากหุ้นสามญัที่ออกรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 5 จ านวน 905,056,856 หุ้น (เก้าร้อยห้า

ล้านห้าหมื่นหกพนัแปดร้อยห้าสบิหกหุ้น) มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) เนื่องจากใบส าคญัแสดงสทิธิ

ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 (MILL-W5) หมดอาย ุ

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านสองหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยการลดหุ้น
สามญัจ านวน 905,056,856 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นหกพนัแปดร้อยห้าสบิหกหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทสี่สิบ
สตางค์) เป็น 1,909,701,340.00 บาท (หนึง่พนัเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึง่พนัสามร้อยสีส่บิบาท) 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ผ่านมา
ข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,909,701,340.00 บาท (หนึง่พนัเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึง่พนัสามร้อยสีส่บิ
บาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,774,253,350 หุ้น (สีพ่นัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสีล้่านสองแสนห้าหมื่นสามพนัสาม
ร้อยห้าสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 หุ้นสามญั 4,774,253,350 หุ้น (สีพ่นัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสีล้่านสองแสนห้าหมื่นสามพนัสาม

ร้อยห้าสบิหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ                   -      - 

 
ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
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หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท (สี่ ร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
สามหมื่ นสี่ ร้อยสามบาทยี่ สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ า นวนไม่เกิน 
1,235,076,008 หุ้น (หน่ึงพันสองร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดหม่ืนหกพันแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 
0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท (หน่ึงพันเก้าร้อยเก้า
ล้านเจ็ดแสนหน่ึงพันสามร้อยสี่สิบบาท) เป็น 2,403,731,743.20 บาท (สองพันสี่ ร้อยสามล้าน
เจ็ดแสนสามหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์) 

 
หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี ้
คณะกรรมการบริษัทจะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่ล้านสามหมื่นสี่ร้อยสาม
บาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพนัแปด
หุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์)  
 

     1.) การเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 120,674,331.20 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พนัสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท
ยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนัแปดร้อยยี่สิบ
แปดหุ้น) เพื่อเตรียมไว้ส าหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 

     2.) การเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ จ านวนไมเ่กิน 362,022,992.80 บาท (สามร้อยหกสบิสองล้านสองหมื่นสอง
พนัเก้าร้อยเก้าสบิสองบาทแปดสบิสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวนไมเ่กิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ด
พนัสีร้่อยแปดสบิสองหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 6 (“MILL-W6”) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

     3.) การเพิ่มทนุจ านวน 11,333,079.20 บาท (สบิเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพนัเจ็ดสบิเก้าบาทยี่สบิสตางค์) 
โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 28,332,698 หุ้น (ยี่สบิแปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพนัหกร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) เพื่อรองรับการ
ปรับสทิธิของ MILL–W4 
 

     ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุตาม ข้อ 2) คอื เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้ 
เป็นทนุหมนุเวยีน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี ้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่ล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์)โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 1,235,076,008 หุ้น  (หนึง่พนัสองร้อยสามสบิห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909 ,701 ,340.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท) เ ป็น 
2,403,731,743.20 บาท (สองพนัสีร้่อยสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยสีส่บิสามบาทยี่สบิสตางค์) 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 ที่ผ่านมา
ข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,403,731,743.20 บาท (สองพนัสามร้อยแปดสบิสีล้่านแปดพนัหกร้อยสีส่บิเก้า
บาทหกสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 6,009,329,358 หุ้น (หกพนัเก้าล้านสามแสนสองหมืน่เก้าพนัสามร้อยห้าสบิ
แปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:     
 หุ้นสามญั   6,009,329,358 หุ้น 

 
(หกพนัเก้าล้านสามแสนสองหมืน่เก้าพนัสามร้อยห้าสบิ
แปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - - 

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 
หลักการและเหตุผล จากที่บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 494,030,403.20 บาท (สีร้่อยเก้า
สิบสี่ล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยสามสบิ
ห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนัแปดร้อย
ยี่สบิแปดหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 

 2.) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 6 (“MILL-W6”) 
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 3.) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 28,332,698 หุ้น (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพนัหกร้อยเก้าสบิ
แปดหุ้น) เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (“MILL-W4”) 

 
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรเช่น (1) การจดัสรร

หุ้นสามญั ในแต่ละคราวเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น เง่ือนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั เพิ่มทนุดงักลา่ว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญา
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต 
ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต
หรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวนไมเ่กิน 1,235,076,008 หุ้น (หนึง่พนัสองร้อยสามสบิห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิ
สตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 14 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 ทัง้นี ้บริษัท ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 อนึง่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.millconsteel.com) ด้วยแล้ว 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยขอให้เตรียมหลกัฐานที่ต้อง

ใช้เพื่อการประชมุดงัมีรายละเอียดตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ และ
สรุปขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6 โดยบริษัท จะด าเนินการประชมุ
ตามข้อบงัคบัของบริษัท  รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9  และ เพื่อเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณี
ที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและลง
มติแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 และสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมเอกสารประกอบมายงั สว่นเลขานกุารบริษัทบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร 
ธนิยะพลาซ่า ชัน้ที่ 29 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.02-652-3333 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวัน
ประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ 
 

http://www.millconsteel.com/
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          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                      นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง 
          กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :  

 
 
 

 

บริษัท มิลล์คอนสตีล จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2563 

เวลาและสถานที่ 
 

ประชมุ เมื่อวนัศกุร์ที่ 29 มิถนุายน 2563 ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซา่ ถนนสลีม 
แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500  เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัการออกเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง โดยในการลงคะแนน
เสยีง จ านวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสยีง เทา่กบั 1 เสยีง ในวาระใดๆ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่ห็นด้วย”หรือ “งดออกเสยีง” จะสรุปวา่ได้มีการลง
มติเป็นเอกฉนัท์ ถ้ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสยีง” ให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงที่
บริษัทได้เตรียมไว้ให้ บนัทกึคะแนนเสยีงที่ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เพื่อน ามาตรวจนบัและหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน สว่นท่ีเหลอืจะถือเป็นการลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” โดยในวาระท่ี 5 เฉพาะสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัการเลอืกตัง้กรรมการ จะท าการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล  
 

จากนัน้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นถามค าถามเพิ่มเตมิ 
โดยให้ผู้ ถือหุ้นที่มีค าถาม สามารถเขียนค าถามล่วงหน้าใส่ลงในกระดาษที่แจกให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้ทาง
คณะกรรมการชีแ้จงได้ทนัที หรือหากในระหวา่งวาระท่ีประธานในที่ประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือ
ขึน้ และรอประธานอนญุาติให้สกัถาม โดยก่อนเร่ิมการสกัถามขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกุล จากนัน้ นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์

ตระกลู ได้กลา่วแนะน ากรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชมุดงันี ้
 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 9 ท่าน (คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) 
1. พลเอกวินยั   ภทัทิยกลุ                ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. พลต ารวจเอกสนุทร   ซ้ายขวญั        รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปรารถนา   บงกชมาศ   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
4. นายอภิชาต ิ  จีระพนัธุ์                 กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

                                            ก าหนดคา่ตอบแทน  / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5. นางสาวสทุธิรัตน์    ลสีวสัดิ์ตระกลู    กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ 

                                            ก ากบัดแูลกิจการ 
6. นางสาวจรีุรัตน์   ลปนาวณิชย์        กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทนุ / กรรมการบริหาร  

ความเสีย่ง 

 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
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7. นายประวิทย์    หอรุ่งเรือง           กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหาร  
ความเสีย่ง 

8. นายโสภณ   ผลประสทิธ์ิ              กรรมการบริษัท   
9. นายวิภธูา   ตระกลูฮนุ  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกิจ  
3. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 

4. นายเขษม จนัทบรูณ์  (รักษาการ) รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานทรัพยากรมนษุย์และบริหารงาน   
ทัว่ไป 

5. นางนนัทภชัร เทียนประทีป  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน 
6. นายธานี โลเกศกระว ี  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการขายและการตลาด 
7. นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานนวตักรรมการธุรกิจ 

 
ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสาวินี สะวานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7092 
2. นายปิตินนัท์ ลลีาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 11133 
3. นายณฐัพล ศรีจกัรโคตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12038 

 
ผู้ที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

1. นายศภุกร รณะนนัทน์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอม็ แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จ ากดั 
 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวนันี ้และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และ ที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 35 คน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 2,528,790,379 
หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 58.26 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงกลา่วเปิดการประชมุ
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 และ ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

 
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท มีขึน้เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 

2562 โดยรายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
มีทัง้สิน้ 21 หน้า ด้วยกนั โดยเร่ิมจากหน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 31 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่วไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
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โดยมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 14,875 หุ้ น ท าให้มีจ านวนหุ้ นที่มาประชุมเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ เป็น 
2,528,805,254 หุ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
ซึง่ประชมุไปเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  2,528,805,254 เสยีง       คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 

  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

 

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
ทัง้นี ้สรุปภาพรวมของผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี หรือสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่อยูใ่นรูปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุในวนันีท้กุทา่นจะได้รับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารซึง่พิมพ์จากข้อมลูใน QR Code เพิ่ม  

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปภาพรวมที่ส าคญัของกลุม่บริษัทซึง่ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทตา่งๆ ภายในกลุม่บริษัทรวมถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทตา่งๆ ทัง้หมดในเครือ การจดัอบรมและ
ให้ความรู้ในด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รับปชัน่ แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท รวมถึงการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม ของกลุม่บริษัทในปีที่ผา่นมา  

ต่อจากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 17,327 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 2,992 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตมุาจากราคาเหลก็ที่ปรับตวัลดลงจากปีก่อนเป็นหลกั ขณะที่สดัสว่น
ขายได้ของบริษัทใน 2562 จะมาจากปริมาณขายเหลก็เส้น ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัของกลุม่บริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้ 
ปริมาณขายสนิค้าของกลุม่บริษัทแยกตามผลติภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ 2561 2562 
เหลก็เส้น 51%   62% 
เหลก็ลวด 4% 8% 
เหลก็รูปพรรณ 4% 5% 
เหลก็แทง่ทรงยาว 29% 15% 
Trading และอื่นๆ 12% 10% 

 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปภาพรวมของอตุสาหกรรมเหล็กให้ที่ประชมุรับทราบเพิ่มเติม ดงันี ้ในปี 2562 ประเทศ

ไทยมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยู่ที่ 18.59 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.74 ล้านตนั ในสว่นของแนวโน้มของปี 2563 จากวิกฤต 
COVID-19 สง่ผลให้แนวโน้มการบริโภคเหลก็คาดวา่จะลดลงประมาณ 10%  
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และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้อธิบายถึงผลกระทบของบริษัทจาก วิกฤต COVID-19 ว่า บริษัทได้รับผลกระทบไม่
มาก เนื่องจากผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทเป็นสินค้าส าหรับโครงการก่อสร้างของภาครัฐเป็นหลกั และปัจจุบนัการก่อสร้างของภาครัฐ
ยงัคงด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง 
 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอีก 

 
ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาตามรายละเอียดข้างต้น 

  
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ
ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบังบการเงินของ
บริษัทให้ที่ประชมุทราบ ทัง้นี ้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจ าปี 2562 ปรากฏตาม สิง่ที่แนบมา 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่
บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วในรูปแบบของ QR Code และ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุในวนันี ้ ทกุ
ทา่นจะได้รับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารเพิ่ม ซึง่ในสว่นท้ายของรายงานประจ าปีดงักลา่วจะมีข้อมลูงบการเงินงวด
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้น าเสนอรายงานข้อมลูส าคญัของงบการเงินงวดประจ าปี 2562 ให้ที่ประชมุทราบ 

โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินท่ีส าคญัได้ ดงัตอ่ไปนี ้
          หนว่ย : ล้านบาท  

งบก าไรขาดทุน 2562 2561 เปลี่ยนแปลง % 

รายได้รวม     17,704.50      21,601.25  -3,897 -18% 

รายได้จากการขายและการบริการ     17,326.92      20,318.73  -2,992 -15% 

ต้นทนุการขายและบริการ     16,348.72      20,024.98  -3,676 -18% 

ก าไรขัน้ต้น         978.20          293.75  684 233% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริการ         609.44          701.29  -92 -13% 

EBITDA       1,054.64        1,326.37  -272 -20% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  -12.36          184.25  -197 -107% 
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หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
ส าหรับหนีส้ินรวมในปี 2562 โดยสว่นใหญ่เป็นหนีส้ินระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน ส าหรับใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ

จ านวน 9,614 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวของกลุม่บริษัท 1,765 ล้านบาท และเงินกู้ ระยะยาวของสยามโซลา่ร์ 2,654 ล้านบาท  
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ ผลประกอบการท่ีมีสว่นขาดทนุจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

มีคา่ใช้จ่ายเทา่ไหร่ในปี 2562  และคา่ใช้จ่ายในดงักลา่ว จะมีการลงบญัชีในปี 2563 อีกหรือไม ่
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงดงันี ้การปรับปรุงเคร่ืองจกัรจะไม่สง่ผลกระทบกบังบก าไรขาดทุน แต่ถ้า

บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินมาใช้ในการลงทนุปรับปรุงเคร่ืองจกัร จะท าให้บริษัทมีภาระดอกเบีย้ ในสว่นนีจ้ะท าให้กระทบตอ่
ต้นทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุน ส าหรับต้นทุนขายและบริการในปี 2562 ที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2561 จากการที่บริษัทมีการ
ปรับปรุงเคร่ืองจกัร สง่ผลให้ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยดีขึน้ ทัง้ในสว่นของการผลติเหลก็เส้น และการผลติเหลก็แทง่ทรางยาว (Billet)  

นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบั งบประมาณการลงทนุในโครงการต่างๆ ของบริษัทในปี 
2562 และในปี 2563 ดงันี ้ส าหรับงบประมาณการลงทนุส าหรับปรับปรุงเคร่ืองจกัร บริษัทจะจดัสรรงบประมาณส าหรับการลงทุน
ดงักลา่วปีละประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึง่ในปี 2562 บริษัทได้มีการลงทนุปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงหลอม ท าให้ต้นทนุค่า
ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลติเหลก็แทง่ทรงยาวลดลง นอกจากนีย้งัมีการลงทนุท่ีเกิดขึน้ในปลายปี 2562 ตอ่เนื่องมายงัปี 2563 คือการลงทนุ
พฒันากระบวนการจดัการเศษเหล็ก โดยการซือ้เคร่ืองจกัรส าหรับตดัเศษเหล็กให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ระยะเวลาในการหลอมเศษ
เหลก็เร็วขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุการผลติลดลง   

 
นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่เพิ่มเติมวา่ งบการลงทนุเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการจดัการเศษเหลก็ประมาณ

เทา่ไร 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้เรียนวา่ งบลงทนุเคร่ืองจกัรดงักลา่วอยูท่ี่ประมาณ 200-300 ล้านบาท 
 
นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ จากข้อมลูในรายงานประจ าปี 2562 ในหน้า 38 ที่ระบวุ่าบริษัทมี

การน าเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศร้อยละ 38 เมื่อเทียบกบัปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 20 ซึง่มีอตัราการน าเข้าเพิ่มสงูขึน้ นัน้ เกิดจากสาเหตุ
ใด 

 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายดงันี ้การน าเข้าสนิค้า เป็นการน าเข้าสนิค้าประเภทวตัถดุิบ และกึ่งวตัถดุิบ ซึง่

ปรกติแล้ว การสัง่ซือ้ซือ้วตัถดุิบ หรือสนิค้ากึ่งวตัถดุิบ จะมีทัง้น าเข้าจากตา่งประเทศ และสัง่ซือ้จากในประเทศ ขึน้อยูก่บัสถานการณ์

งบแสดงสานะทางการเงนิ 2562 2561 

สนิทรัพย์รวม  22,082 23,456 
หนีส้นิรวม 16,339 17,543 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,743 5,912 
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 22,082 23,456 
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ของราคาวตัถดุิบในช่วงเวลานัน้ เนื่องจากราคาของวตัถดุิบอาจมีความแตกต่างกนั โดยในบางครัง้ตา่งราคาสินค้าจากตา่งประเทศ
อาจต ่ากวา่ ในประเทศ ซึง่บริษัทจะวางกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้ 

 
 นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่วา่ จากสถานการณ์ราคาเหลก็ที่มีการปรับตวัลดลงจากช่วงต้นปี บริษัท

มีการบนัทกึคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง หรือไม่ 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรับลดลง ในการบนัทึกคา่เผ่ือ

มลูคา่สนิค้าลดลง ไมม่าก เนื่องจากบริษัทไมไ่ด้มีการสต๊อกสนิค้าเป็นจ านวนมาก แตบ่ริษัทจะสัง่ซือ้วตัถดุิบเมื่อบริษัทได้รับค าสัง่ซื อ้
ล่วงหน้าจากลกูค้า (Log order) บริษัทจึงจะค่อยสัง่ซือ้วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้น ดงันัน้ บริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการ
ลดลงของราคาเหลก็เพียงเลก็น้อย 

 
นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ สนิค้าที่สง่เข้าโครงการภาครัฐคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย

ทัง้หมด 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ สนิค้าที่สง่เข้าโครงการภาครัฐมีมากกวา่ 80% ของยอดขายทัง้หมด 
 
นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อว่า บริษัทเป็นผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดนัสงู รายเดียวใน

ประเทศไทยปัจจบุนัมีรายอื่นในประเทศไทยผลติได้หรือไม ่มียอดขายประมาณเทา่ไหร่ 
  นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า สินค้าดงักลา่ว ปัจจุบนัมีผู้ผลิตรายอื่น บางรายที่สามารถผลิตได้ สว่นผู้

ซือ้ปัจจุบนัมีลกูค้ารายเดียวที่สัง่ซือ้สินค้าจากบริษัท นอกจากนีล้กูค้ารายดงักล่าวยงัเป็นผู้ ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย
ชนิดเกลียวรับแรงดนัสงูกบับริษัทตัง้แตแ่รกเร่ิม ส าหรับเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดนัสงู ปัจจุบนัมีทัง้ใช้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ มีคณุสมบตัิสงูกว่าเหล็กเส้นส าหรับก่อสร้างทัว่ไป ในสว่นของยอดขายคิดเป็นประมาณ 2%-4% ของยอดขายตอ่เดือน  
และมีราคาขาย และก าไรขัน้ตัน้สงูกวา่เหลก็ทัว้ไปประมาณ 10%  

 
ต่อมา นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล เลขานกุารฯ  ได้อ่านค าถามจากนางสาว สวุรรณี เชียรสิริไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้ยื่น

ค าถามสง่มายงัคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอให้ชีแ้จง ดงันี ้ 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ ในปี 2563 บริษัทคาดการณ์วา่มีรายได้ประมาณเทา่ไร 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ประมาณการณ์รายได้ของปี 2563 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 

2562  
 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ งบประมาณการลงทนุในปี 2563 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ ตามที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้า ส าหรับการลงทนุในปี 2563 จะเป็นใน

สว่นของเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการจดัการเศษเหล็ก นอกจากนี ้การลงทนุขนาดใหญ่จะยงัไม่มี ยกเว้นการปรับปรุงหรือซ่อมบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรที่ด าเนินการเป็นปกติทกุปี  

 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ งบประมาณในการด าเนินงานด้าน CSR ในแตล่ะปี 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ งบงบประมาณในการด าเนินงานด้าน CSR จะอยูป่ระมาณ 3-4 ล้านบาทตอ่

ปี 
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นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ ดอกเบีย้ที่บริษัทต้องจ่ายในแตล่ะไตรมาสของปี 2563 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ภาพรวมดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทอยู่ที่ประมาณ 170 ล้านบาท ต่อไตร

มาส หรือประมาณ 600 ล้านบาท ตอ่ปี 
 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ บริษัทมีความเสีย่งด้านวตัถดุิบ, อตัราดอกเบีย้, หรืออื่นๆ อยา่งไร 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ ในภาพรวมความเสีย่งของบริษัทท่ีเป็นอตุสาหกรรมเหลก็ อนัดบัแรกคือ

ความเสี่ยงในด้านของราคา เนื่องสินค้าของบริษัทเป็นกลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภค จึงท าให้มีความผนัผวนในเร่ืองของราคา บริษัทจึง
ป้องกนัความเสีย่งโดยการรับค าสัง่ซือ้ลว่งหน้า จากนัน้จึงคอ่ยสัง่ซือ้วตัถดุิบ ตามปริมาณที่ลกูค้าสัง่ซือ้ และไมเ่ก็งก าไรจากการสั่งซือ้
วตัถดุิบ ท าให้บริษัทสามารถรักษาระดบัมาร์จิน้ ของยอดขายกบัต้นทนุการผลติได้คงที่ ส าหรับความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ ถือเป็น
ปัจจยัภายนอกที่สง่ผลกระทบกบับริษัท เนื่องจากการปรับขึน้หรือลงของอตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บันโยบายที่ทางธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศออกมา ซึ่งทางบริษัทได้พยายามติดตามเก่ียวกบันโยบายอตัราดอกเบีย้ ในการบริหารค่าใช้จ่ายในภาพรวมให้บริษัทมี
ก าไรตามที่ตัง้เป้าไว้ 

 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ บริษัทมีหนีส้นิท่ีอยูใ่นรูปสกลุเงินดอลลา่ร์ เทา่ไหร่ 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทไม่ได้มีการกู้ยืมเงินสกุลดอลลา่ร์ ส าหรับภาระหนีส้ินที่มีอยูใ่นรูป

สกุลดอลลา่ร์ เกิดจากการที่บริษัทมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลา่ร์ ซึ่งในการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศ
แต่ละครัง้ บริษัทจะมีคณะอนุกรรมการช่วยให้นโยบายในการสัง่ซือ้แต่และครัง้ รวมถึงการใช้ Forward Contract ในการก าหนด
อตัราแลกเปลีย่น เพื่อไมใ่ห้ต้นทนุของสนิค้ามีลกัษณะแบบลอยตวั   

 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ ในหน้า 238 ของรายงานประจ าปี 2562 “ผลประโยชน์โอนออก” คืออะไร 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ “ผลประโยชน์โอนออก” คือภาระผกูพนัท่ีเป็นผลประโยชน์ของพนกังาน 

ที่มีการค านวณตามมาตรฐานบญัชี โดยบริษัทมีการค านวณผลประโยชน์ของพนกังานกรณีที่ท างานจนถึงวนัเกษียณวา่บริษัทมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายให้กบัพนกังานวา่จะต้องจ่ายจ านวนเทา่ไหร่  ซึง่ในสว่นของผลประโยชน์โอนออกที่อยูใ่นงบการเงินตามที่ผู้ ถือหุ้น
ได้สอบถามนัน้ เกิดจากผลประโยชน์พนกังานของบริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั ซึง่เป็นบริษัยอ่ยของบริษัทมีแผนที่จะหยดุกิจการ
ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท ดังนัน้ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานจึงมีการโอนออกไป เนื่องจากสหร่วมจะไม่
ด าเนินการแล้ว 

 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทกุปีหรือไม่ 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทจะพยายามด าเนินการให้มีก าไร และสามารถจ่าย

ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ 
 
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 
โดยมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม 4 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 28,862,800 หุ้น ท าให้มีจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ เป็น 

2,557,668,054 หุ้น 
 

มติประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติอนมุตังิบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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เห็นด้วย  2,556,706,561  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.96 
ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสยีง           961,493  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.04 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้รายงานรายละเอยีดเก่ียวกบัการจา่ยเงินปันผล
ระหวา่งกาล ของบริษัทให้ที่ประชมุได้รับทราบ 
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานตอ่ที่ประชุมวา่  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 (“COVID-19”) ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามที่ได้ก าหนดไว้เดิมใน
วนัที่ 29 เมษายน 2563 ออกไป และเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจมีขึน้ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทจากการเลื่อนประชุมผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วออกไปโดยไมม่ีก าหนด ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 86,807,645.22 บาท 
โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่ได้
ยกเลกิไป โดยได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผลระหวา่งกาล (Record Date) ดงักลา่ว ในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 
และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ที่ผา่นมา 

 
ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมต ิ

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ประธาน ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนีผ้มขอเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดวาระ และเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ รวมถึงคณุสรีุรัคน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ท่ีถกูเสนอช่ือแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายธีร
ยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ ออกจากที่ประชมุก่อน 

ประธาน ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปี ครัง้นี ้มีกรรมการจ านวน 4 ทา่นที่ครบก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหนง่ ได้แก่  

 

 1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง  กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบริหาร 

 2. นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร 
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 3. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ        กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ 
 4. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์   กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน / 

กรรมการบริหาร  
 
ทัง้นี ้ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ

เลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ใดเสนอช่ือผู้ เข้ารับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัท  

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลัน่กรอง และ
พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึ่ง ยกเว้น
นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ ซึง่ไมป่ระสงค์จะขอด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตอ่อีก โดยได้เสนอให้พิจารณาแตง่ตัง้นางสาวสุ
รีรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทแทนตอ่ไป 
 

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูของกรรมการทัง้หมดที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
 เมื่อกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้ออกจากห้องประชมุไปแล้ว ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

  
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิม่เตมิ และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิม่เติมอีก จงึได้

ขอให้ที่ประชมุได้พจิารณาลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
  

เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นายวิภธูา ตระกลูฮนุ       
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัแิตง่ตัง้นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดมิทกุประการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
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 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์   
ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเข้าด ารง

ต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
  

เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู  
ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัแิตง่ตัง้นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ

ของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
  

เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 ภายหลงัจากที่ประชมุได้ลงมติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้กลา่วสรุปมติที่ประชมุ อีกครัง้ ดงันี ้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ และ แตง่ตัง้
กรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดข้างต้น 
   
ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 

ประธาน ขอให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้น าเสนอรายละเอียดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  
 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ในสว่นของคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ได้พจิารณาโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย จึงมมีติเสนอก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563  ดงันี ้
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
52 Thaniya Plaza Building 29th floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333  www.millconsteel.com 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กบักรรมการที่เข้าร่วมประชมุในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้กรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ จะได้เบีย้ประชุมราย
ครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดย กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม
ดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีส าหรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,740,000 บาท โดย
เมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสดัส่วนให้แก่
คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบตัิงานของแตล่ะคณะกรรมการ 
 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ  ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

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

 
ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญช ี

 

ประธาน ขอให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้น าเสนอรายละเอียดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
(บาท/คน) 

รายเดือน รายครัง้ 

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 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 30,000 10,000 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 5,000 5,000 

ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 30,000 10,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 5,000 
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นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แต่งตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายช่ือดังต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2563 

 
1. นางสาวสาวินี สะวานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7092 
2. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7494 
3. นายปิตินนัท์ ลลีาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 11133 
 

และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัทแทนได้ 

 
ทัง้นี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และ / หรือ

สว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่ อ
การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

 
ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจ านวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ
อื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จา่ย
พิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ  ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2563 และก าหนดคา่สอบ
บญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

  
ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับแก้ไขเพิ่มเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัห้ที่ประชมุได้พิจารณา 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ข้อบงัคบัของบริษทข้อ 4 ทวิ (3) ก าหนดไว้วา่หุ้นบริุมสทิธิมีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบก าหนด ให้บริุมสทิธิของหุ้นบริุมสทิธิสิน้สดุลงทนัที และให้มีสทิธิอยา่งเดียวกนักบัหุ้นสามญั และให้แปลงหุ้น
บริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการแปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจ านวน  192,118,226 หุ้น ซึ่งบริษัทได้
ด าเนินการแปลงเป็นหุ้นสามญัเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้น
สามญั จึงต้องขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยแก้ไขเป็นดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,613,513,343.60 บาท  (สองพนัหกร้อยสบิสามล้านห้าแสนหนึง่หมื่นสามพนั
สามร้อยสีส่บิสามบาทหกสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 6,533,783,359 หุ้น (หกพนัห้าร้อยสามสบิสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสาม
พนัสามร้อยห้าสบิเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั    6,533,783,359 หุ้น (หกพนัห้าร้อยสามสบิสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสาม
พนัสามร้อยห้าสบิเก้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - - 

 
และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค า เพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
  
 ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่
ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการแปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั ตามรายละเอียดข้างต้น โดย มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
มีอ านาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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เห็นด้วย  2,557,668,054  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบ

เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ 
ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้า
พันหน่ึงร้อยห้าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นสามพันสาม
ร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านหก
แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) 

 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชมุพิจารณา 
 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล รายงานต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 3 
(“MILL-W3”) ได้หมดอายไุปเมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 และ มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของ MILL-W3 ที่ไม่
ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจ านวน 669,569,153 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   บริษัทจึงต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนใน
สว่นของหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยนีอ้อก โดยการลดทนุจดทะเบียนจ านวน  267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปดแสน
สองหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยหกสบิเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์)     
 
 ตอ่มา ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้น ได้ซกัถาม 

 และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อย
หกสบิเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยหกสบิเอ็ดบาทยีส่ิบสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัที่ ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยออกจ านวน 
669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบ
สตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพนัหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพนัสามร้อยสี่สิบสาม
บาทหกสบิสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพนัสามร้อยสีส่บิห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนัหกร้อยแปดสบิสองบาทสี่สิบ
สตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

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

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิของบริษัทให้ที่ประชมุได้พิจารณา 
 

 นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่
ปรากฏในระเบียบวาระท่ี 10 ที่ผา่นมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,345,685,682.40 บาท (สองพนัสามร้อยสีส่บิห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนัหก
ร้อยแปดสบิสองบาทสีส่บิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 5,864,214,206 หุ้น (ห้าพนัแปดร้อยหกสบิสีล้่านสองแสนหนึง่หมื่นสีพ่นัสอง
ร้อยหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
 หุ้นสามญั 5,864,214,206 หุ้น (ห้าพนัแปดร้อยหกสบิสีล้่านสองแสนหนึง่หมื่นสีพ่นัสอง

ร้อยหกหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ                   -     หุ้น - 

 
และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัใิห้คณะกรรมการและ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ถ้อยค า เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชมุได้พจิารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอยีด
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

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

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 11 รับทราบการยกเลกิซือ้ทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากดั 
  

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการยกเลกิซือ้
ทรัพย์สนิของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากดั 
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นางสาวสุรัรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 ได้มีมติให้ท าการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางสว่นของบริษัท (Partial Business Transfer หรือ PBT) 
ซึ่งภายใต้นโยบายในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจบุนั จึงท าให้บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (“สหร่วม”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ สินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากัด ( “RSP”)  ดังนัน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้สหร่วมยกเลกิการซือ้ทรัพย์สนิของ RSP โดยบริษัท
ได้แจ้งข้อมลูสารสนเทศผา่นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวนัที่ 9 กรกฏาคม 2562 และ เห็นสมควรแจ้งที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพื่อทราบ 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
  

และเมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชมุได้พจิารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบการยกเลกิซือ้ทรัพย์สนิของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากดั 
 
ระเบียบวาระที่ 12 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธาน ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ เพิม่เตมิ อีกหรือไม ่และเมื่อปรากฎวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นใดเสนอเร่ืองอื่นๆ 
อีก ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือ แสดงความเห็น  

 
นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั (“เมกะวตัต์”)  และ

จะมีผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไรเมื่อเทียบกบับริษัท สยามโซลา่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“สยามโซลา่ร์“) ทีม่ีก าไรปีละ
ประมาณ 180 ล้านบาท 

นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้อธิบายตามที่ผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้ตามที่บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นของสยามโซลา่ร์ นัน้ 
บริษัทได้พิจารณาเห็นวา่ การท่ีสยามโซลา่ร์มีก าไรอยูท่ี่ 180 ล้านบาท เกิดจากปริมาณก าลงัการผลติไฟฟ้าจ านวน 27 MWp และมี 
Adder 6.50 บาท ซึง่จะเร่ิมหมดระยะเวลาในบางโครงการในปี 2566 ซึง่จะท าให้สยามโซลา่ร์มีรายได้และก าไรลดลง ดงันัน้ บริษัทจึง
เห็นวา่ เพื่อเป็นการรักษาธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า จึงพจิารณาเข้าลงทนุใน เมกะวตัต์ ซึง่จะมีขนาดธุรกิจทีใ่หญ่กวา่สยามโซลา่ร์ 
เนื่องจากมีการลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยบริษัทจะถือหุ้นในเมกะวตัต์สดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียน 
2,500 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัไมส่ามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกบัการลงทนุของเมกะวตัต์ได้ แตถ้่าหากมข้ีอมลูเพิ่มเติม 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

 
นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่วา่ ผลการด าเนินงาน และทิศทางในอนาคตของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์

คอน สตีล จ ากดั (“KMS”) จะเป็นอยา่งไร 
นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ กรรมการผู้จดัการ ของ KMS ได้อธิบายวา่ KMS คือการร่วมทนุระหวา่งบริษัท กบั KOBE Steel 

จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ด าเนินธุรกิจผลติเหลก็ลวด เพื่อจ าหนา่ยให้กบักลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2562 สนิค้าของ KMS ได้
ผา่นการตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าจากกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมยานยนต์ประมาณ 8,000 ตนั  

นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ กรรมการผู้จดัการ ของ KMS ได้อธิบายตอ่วา่ ส าหรับสถานการ์ในปัจจบุนั เนื่องจากในชว่งต้นปี 
2563 ลกูค้าของ KMS ซึง่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่
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อาจท าให้ยอดขายไมเ่ป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้KMS มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ โดยการท าการตลาดไป
ยงัประเทศ เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ด้วย อยา่งไรก็ตามทางผู้บริหารยงัเช่ือวา่จะสามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

 
นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่วา่ การด าเนนิงานของ Green Mill Project เป็นอยา่งไรบ้าง 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายวา่ Green Mill Project ซึง่ก็คือบริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั โดยในปีที่ผา่นมา 

ราคาเหลก็ในตา่งประเทศมีราคาถกูกวา่ ต้นทนุการผลติของ มิลล์คอน บรูพา ดงันัน้จงึมีการน าเข้าจากตา่งประเทศมากกวา่ผลติใช้
เอง ส าหรับในปี 2563 จากการท่ีกลุม่บริษัทลงทนุพฒันากระบวนการจดัการเศษเหลก็ ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้า ช่วยให้
กระบวนการผลติมีประสทิธิภาพดีขึน้ บริษัทจึงตัง้เป้าไว้วา่ในปีนีจ้ะมีอตัรา Utilization ประมาณ 50% 

 
นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่วา่ จากการที่บริษัทเข้าลงทนุในบริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ชว่ย

ให้คา่ขนสง่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม ่ 
นายธานี โลเกศกระวี รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการขายและการตลาด ได้อธิบายวา่ บริษัทสามารถลดคา่ขนสง่ได้

ตามเป้าที่ก าหนดไว้คือประมาณ 5% นอกจากนีจ้ากราคาน า้มนัท่ีลดลงในชว่งต้นปี 2563 ยงัชว่ยให้คา่ขนสง่ลดลงเพิ่มอกีด้วยในปีนี ้
 
นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่วา่ สถานการณ์ที่ทางผู้ผลติเหลก็จากประเทศจีน มาลงทนุใน

โรงงานผลติเหลก็ในประเทศไทย มีผลกระทบอยา่งไรบ้าง 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายวา่ จากการที่ผู้ผลติเหลก็ในประเทศจีนได้รับผลกระทบจากการสัง่ปิด

โรงงานผลติเหลก็เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ท าให้ทางผู้ผลติจากจีนได้ย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย ซึง่บริษัทและกลุม่ผลติเหล็
รายอื่นได้รวมตวักนั ยื่นเร่ืองขอให้ทางรัฐบาลออกนโยบายในการป้องกนัให้กบัผู้ผลติเหลก็ในประเทศ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทได้
คอยเฝ้าติดตามและปรับกลยทุธ์ เพื่อให้ทนัตอ่สถานการ์ที่เกิดขึน้ และหาช่องทางเพื่อเพิม่มลูคา่ให้กบัผลติภณัฑ์ของบริษัท 

 
นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ ราคาหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ที่มีการปรับขึน้หรือลง มี

ผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทอยา่งไรบ้าง 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทถือหุ้นในบี จิสติกส์ เป็นลงทนุในระยะยาว ตามกลยทุธ์ของบริษัท 

ท าให้การลงบญัชีจะบนัทกึก าไรหรือขาดทนุในงบก าไรขาดทนุ ตามสดัสว่นท่ีบริษัทลงทนุ 
 
 นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริษัทมองวา่จะ

มีทิศทางรายได้เป็นอยา่งไรบ้าง 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายวา่ ในสว่นของโครงการของภาครัฐในอกี 5 ปีข้างหน้า จะมกีารใช้เหล็กเส้น

ประมาณ 1 ล้านตนัตอ่ปี ท าให้บริษัทเช่ือวา่ยงัมกีารบริโภคเหลก็อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ในชว่งต้นปีที่ผา่นมากลุม่บริษัทได้สง่เหลก็ให้กบั
โครงการภาครัฐประมาณ 90%  

 
และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ประธาน ได้กลา่วปิดประชมุ โดยได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาใช้

สทิธิเข้าร่วมประชมุในการประชมุสามญัประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 นี ้ 
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ปิดประชมุ เวาลา 15.48 น. 
 

 
 
      ลงช่ือ_______   -วินยั ภทัทิยกลุ-__________ประธานท่ีประชมุ 
                     (พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ) 
                 ประธานกรรมการ    
   
 
 
ลงช่ือ_  -จุรีรตัน์ ลปนาวณิชย์-______ ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
         (นางจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น รหสัคิวอาร์ (QR Code) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร IOS และ Android 
 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่รหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้น้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
 
หมายเหตุ : กรณีที่ไมม่ีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน รหสัคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลเิคชนั 
(Application) อ่ืน ๆ เช่น ไลน์ (LINE), เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือแอปพลเิคชัน่ อา่นรหสัควิอาร์ (QR Code Reader) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประจ าปี 2563/แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :  

 

 

 

 

พลต ารวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ 

อายุ 76 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท  

/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 

13 ปี  

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

 บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการอิสระ บมจ. วนชยั กรุ๊ป จ ากดั  
- ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 

 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
- ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน บรูพา 

  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น 
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท :  - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท  ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.36) 
- ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

-  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูเพื่อการสร้างชาติ รุ่นท่ี 6/2561 
-  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 201/2558 
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 9/2556 
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 15/2556 
-  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 18/2556 
-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 

14/2556 
-  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 42/2556 
-  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2548 

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- 2556 - ปัจจบุนั        รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์   
คอน สตีล   

- 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก.มิลล์คอน บรูพา 
- 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี    

 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ แทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระและนิยามกรรมการอิสระ 
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- 2548 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บมจ. วนชยั กรุ๊ป   
ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.00 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :   - ไมม่ี - 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  และ
วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  
การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7  ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง
เป็นอิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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นายปรารถนา บงกชมาศ                                                                                        
อายุ 61 ปี  
                
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 

13 ปี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

 บริษัทจดทะเบียน :   -ไมม่ี- 

 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการผู้จดัการ บจก. ยนูิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี 
- กรรมการผู้จดัการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบญัชี 

  กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น 
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท :  - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสงู  

รุ่น 14 
 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2550 

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- 2562 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบญัชี จ ากดั 
- 2553 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- 2536 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก.ยนูิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี  

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.02 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :   - ไมม่ี - 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  และ
วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10  ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1.  ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2.  ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัท

ยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา 
ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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2. ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง
เป็นอิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
อายุ 40 ปี 
 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการบริษัท 

13 ปี  

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

    บริษัทจดทะเบียน :  
- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์  

    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน บรูพา 
- กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิง้ 

     กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมสีภาพเป็น 
     การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :  - ไมม่ี - 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2550  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

-  2563 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 
คา่ตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์  

- 2561  -  ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. บี จิสติกส์ 
- 2561  -  ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิง้ 
- 2559  -  ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 
- 2558  -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล  
- 2551  -  ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล    
- 2551  -  ปัจจบุนั กรรมการ บจก.  มิลล์คอน บรูพา   
- 2550  -  ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล  

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.08 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :    

- เป็นน้องสาวของนายสทิธิชยั  ลสีวสัดิ์ตระกลู ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นพ่ีสาว
ของ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตาม
วาระ  และวาระท่ี 6 เร่ือง พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10  ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
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- เข้าร่วมประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทรัพยากรมนษุย์ 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1.  ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัท

ยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา 
ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง
เป็นอิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : 
 
 
 

 
 
ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6 ที่จะ

จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญและผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6” หรือ “MILL-W6”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

905,057,872 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

วิธีการจดัสรร เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดมิ 
ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีที่มเีศษให้ปัดเศษทิง้) โดยจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นสามญั
เดิมจ านวนไมเ่กิน   905,057,482 หนว่ย โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

905,057,482 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ) 

ราคาใช้สิทธิ ราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 จะเทา่กบั 1.50 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้
เทา่กบั 0.40 บาท) (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนมิถนุายน ธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 
โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนธันวาคมปี 2564 และในกรณีที่
วนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว  โดย
ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิ
ดงักลา่ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้พิจารณาก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรกและการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตอ่ไป 

 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6 
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ระยะเวลาการเสนอขาย บริษัทจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 ดังกล่าว โดยให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 ที่ออกและเสนอ
ขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ เมือ่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิฯครัง้ที6่ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดมิ                                                                                                                                          
1.เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้ของหุ้นของบริษัทอนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการ      
แบง่แยกหุ้น 
 2.เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในราคาที่ต า่กวา่ราคาหุ้นท่ีค านวณได้ตามวิธีการท่ีใช้
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ และเป็น
วิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ                                                                                                                      
3.เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิออกใหมโ่ดยก าหนดราคาหรือ
ค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วต า่
กวา่ราคาหุ้นท่ีค านวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญั
แสดงสทิธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิ
นัน้และเป็นวิธีการค านวณตามทีไ่ด้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
 4.เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 5.เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือ  
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดมิ 
ทัง้นี ้บริษัทอาจต้องด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนให้เพียงพอ
ต่อการรองรับการปรับสิทธิข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆที่ 
เก่ียวข้องกบัการปรับ หรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 
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เงื่อนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาก าหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการ
น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 1. หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพ
เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ  

2.   นอกจากหุ้ นสามัญจ านวน 905,057,482หุ้ น ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่  6 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึน้  อีกเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่เก่ียวข้องกบัการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

3.   ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้ นจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่  6 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
กรณีที่  1    ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  เป็นผู้ ใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดยไม่ได้จ าหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) 
ที่ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป  

  กรณีที่  2   บคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดย
ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไมไ่ด้จ าหนา่ยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป   

กรณีที่  3   บคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดย
ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้จ าหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไปทัง้หมดให้กบับคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม  

กรณีที่  4    ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นผู้  ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน แตม่ีการจ าหนา่ยหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่
ออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป  

  
ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
โดยที ่
Q0    = จ านวนหุ้นสามญัทีม่ีอยูเ่ดิมเทา่กบั 4,525.29 ล้านหุ้น 
QD  = จ านวนหุ้นสามญัที่เพิม่ขึน้ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 301.69 ล้านหุ้น 
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QW6 = จ านวนหุ้นสามญัที่เพิม่ขึน้ จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 6 
(MILL–  W6) ทัง้จ านวนซึง่เทา่กบั 905.06 ล้านหุ้น 
 
กรณีที่  1   เท่ากบัศนูย์ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ  
เป็นผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน โดยไม่ได้จ าหน่ายหุ้ นปันผล (Stock 
Dividend) ท่ีออกโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้เดียวกนันีอ้อกไป   
 
กรณีที่ 2   เทา่กบัร้อยละ 15.79 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = QW6 / (Q0 + QD + QW6) 
 
กรณีที่ 3   เทา่กบัร้อยละ 22.08 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = (QW6 + QD) / (Q0 + QD + QW6) 
 
กรณีที่ 4   เทา่กบัร้อยละ 5.26 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) = QD / (Q0 + QD + QW6)   

 
ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

 
กรณีที่ 1 เทา่กบัร้อยละ 5.67 

การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) = ( EPS0 – EPSNEW ) / EPS0 
โดยที ่
EPS0 = ก าไรสทุธิ / Q0 
EPSNEW = ก าไรสทุธิ /(Q0 + QD) 
 
กรณีที่ 2 เทา่กบัร้อยละ 20.56 
การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) = ( EPS0 – EPSNEW ) / EPS0 
โดยที ่
EPS0 = ก าไรสทุธิ / Q0 
EPSNEW = ก าไรสทุธิ /(Q0 + QD + QW6)   

 
ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
การเสนอขายทกุกรณีข้างต้นไมม่ผีลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เนื่องจากมีราคาเสนอขาย และ/หรือ ราคาแปลงสภาพ ที่ราคาไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด 
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รายละเอียดการค านวณจ านวน 
หุ้นรองรับ 

วิธีการค านวณร้อยละของหุ้นรองรับ 
= (จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิ MILL-W6 + จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้ 
สทิธิ MILL-W4 + จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิ MILL-W4 จากการปรับสทิธิ/ (จ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหมอ่ื่นท่ีบริษัทจะเสนอ
ขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 
จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิ MILL-W6 = 905.06 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิรวมที่ได้มีการปรับสทิธิ MILL-W4 = 433.87 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิ MILL-W4 จากการปรับสทิธิ = 28.33 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หุ้นสามญั = 4,525.29 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัปันผลที่จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัท = 301.69 ล้านหุ้น 
 
ดงันัน้ 
สดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ = ร้อยละ  28.33 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : 
 

 
               
 

ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ส านกังานอยูเ่ลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา่ ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวง
สริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2564 เก่ียวกบัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุ้นสามญั จ านวนไมเ่กิน 1,235,076,008  
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 1,235,076.008 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.40 บาท รวม 
494,030,403.20 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวม  
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน หุ้นสามญั 1,235,076,008   0.40 494,030,403.20 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั    

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
อตัราสว่น 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
ตอ่หุ้น (บาท) 

วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญั 
ไมเ่กิน 

301,685,828
หุ้น 

15:1 - - - 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (MILL-
W6) 

ไมเ่กิน 
905,057,482

หุ้น 

5:1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MILL-W6 จดัสรร โดย

ไมค่ิดมลูคา่ 
ราคาการใช้สทิธิ 1.50 

บาทตอ่หุ้น  

- โปรดดู
รายละเอียด
โดยสงัเขปของ 
MILL-W6 ตาม
สิ่งที่สง่มาด้วย 3  

เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (MILL-W4) 

ไมเ่กิน 
28,332,698หุ้น 

- - - - 

 

แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4 ) 
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หมายเหต ุใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (MILL-W6) นี ้เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทโดยไมค่ิดมลูคา่ ใน
อตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่1หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (กรณีมีหนว่ยให้ปัดเศษทิง้) 
 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดย
จดัประชมุ ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120 โดยก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564) ในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 
 

4.  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
 (ถ้ามี) 

4.1  การด าเนินการในการจดทะเบียนเพิ่มทนุ และ การจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้ว ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
4.2  ขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

   
5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

5.1   เพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 
5.2   ท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจที่สงูขึน้ 

 
6. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1  นโยบายเงินปันผล 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล
ของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

6.2  ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นปันผล จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลในอนาคต 

 
7. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตัิการเพิ่มทุน/ 

 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
-ไมม่ี-  
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8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2564 11 มีนาคม 2564 
ก าหนดวนั Record Date ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น 

31 มีนาคม 2564 

ก าหนดวนั Record Date ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล 10 พฤษภาคม 2564 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 29 เมษายน  2564 
จดทะเบยีนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน  14  วนันบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 
วนัจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 28 พฤษภาคม 2564 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 .................................................. 
 ( นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
 กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : 
 

 
 

 

 

1.  เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ 
หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึง่ได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  ส าเนาเอกสารสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึง่ได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ ตามข้อ 1 กรณีบคุคล
ธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

 

 

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
52 Thaniya Plaza Building 29th floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333  www.millconsteel.com 47 

 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทน คสัโตเดียน (Custodian) ตามทีไ่ด้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.   หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้มอี านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดย
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นวา่ผู้แทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสั
โตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้
มอบฉนัทะตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 

ก.  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแทน 

ข.  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1 กรณี
บคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานท่ีสว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 นีเ้อกสารที่จดัท า
เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 4. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉนัทะ
ใหค้สัโตเดียนตามข้อ 3 

  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแตก่รณี โดยเอกสารที่จดัท าเป็นภาษาอื่น
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
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 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น ให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เทา่นัน้ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและ
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลอืกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

(2)  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตาม
เอกสารที่แนบ) โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอยีดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นในช่องผู้
มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขดีฆา่ลงวนัท่ีทีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผูกพนัตาม
กฎหมาย 

(4)  สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องคืนมายงัสว่นเลขานกุารบริษัท บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร ธนิยะ
พลาซา่ ชัน้ท่ี 29 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333   โดยให้ถึงบริษัทฯ ภายใน
วนัท่ี 23 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มเีวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็น
ต้นไปในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ ห้องปิงวงั ชัน้2 กรุงเทพฯ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 (1)  การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีงซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสั โตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 
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2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1)  ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละ
ครัง้จากที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

(2)  ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยนัการ
ลงคะแนนเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

(3) ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบมุา 

3.  มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 

 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระดงักลา่ว 

(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีง 
 ชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิห้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้ และ
ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการ
ออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 

 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :  

 
 
 

 

 
 

 
นายอภชิาติ จีระพันธ์ุ 
อายุ 63 ปี  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
ที่อยู่ 172/57 ซ.พานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
(กรรมการมีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 
2564) 

 
 
 

 
นายปรารถนา บงกชมารถ 
อายุ 61 ปี  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
ที่อยู่ 189/160 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
(กรรมการมีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 
2564) 

 
 
ในกรณีที่ต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สทิธิแทน กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา
หนงัสอืรับรองบริษัทท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้วกลบัมายงับริษัท ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564  ตามที่อยูด่งันี ้
 
 

หนังสือมอบฉันทะ – สายงานบัญชีและการเงนิ  (ชัน้ 29) 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10150 

 
 

 

 

รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
กรณีผู้หุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
ผู้ท่ีรับมอบมาประชุม โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
Proxy (Form A)  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน         พ.ศ  
 Date           Month                  Year 
 
(1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ   อยูเ่ลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย์  
 Postal Code 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                 shares     and have the rights to vote equal to                   votes as follows 

  หุ้นสามญั หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
       ordinary share shares      and have the rights to vote equal to votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

       preference share shares     and have the rights to vote equal to                      votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
  1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยูบ้่านเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์           
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or  ชือ่                                      อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที่   ___   

 Name                                               age                     years residing/located at no. 
                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                                 Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์       
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 
                                                          2.  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or 
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย)  (Details specified in the attachment 
here) 

 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   1.ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  ,and 
choose one of these independent 
directors 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2021 on  April 29, 2021 
at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, 
Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉั นทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my /our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                

 
 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 

 

หมายเหต/ุRemark 
 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

 

 

 

 
 

.  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               

 วนัที ่ เดือน    พ.ศ   
 Date          Month                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ   อยูเ่ลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย์  
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 

  หุ้นสามญั หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to                      votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยูบ้่านเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์           
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ชื่อ                                             อาย ุ                   ปีอยูบ้่านเลขที่      
 Name         age                    years residing/located at no. 

                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                               Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์       
                                                                           Province                  Postal Code                                   

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

                                                                 2.  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or 
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่มาด้วย) (Details specified in the attachment here) 
 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   1.ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark at  1., and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  , and 
choose one of these independent 
directors 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2021 on  April 29, 2021 
at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, 
Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.     

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
Agenda Item No. 1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรายงานประจ าปี  2563 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2020. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
         Approve              Disapprove            Abstain 

 
วาระที่ 3               พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยการจ่ายจากก าไรสะสม 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the payment of dividend in ordinary shares by paying out of retained earnings. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 5         พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda Item No.5  To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation.  

 
5.1  พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ 
 POl.Gen. Soontorn Saikwan 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
    Approve              Disapprove            Abstain 

  5.2 นายปรารถนา บงกชมาศ 
 Mr. Pratana Bongkojmas 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

  5.3 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
  Ms. Suttirat  Leeswadtrakul 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

 
วาระที่ 6          พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda Item No.6  To consider and approve the director's remuneration for the year 2021. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 7                พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the auditor’s remuneration 

for fiscal year 2021. 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 8                 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 6 
Agenda Item No. 8 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's ordinary shares no.6 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 9                พิจารณาอนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 362,022,742.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 
905,056,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท เป็น 
1,909,701,340.00 บาท 

Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in not exceeding 362,022,742.40 baht. 
by reduce ordinary shares not exceeding 905,056,856 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,271,724,082.40 baht to 1,909,701,340.00 baht. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 10                พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the decrease of the Company’s registered capital. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
 

วาระที่ 11                พิจารณาเร่ืองการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่
เกิน 1,235,076,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท เป็น 
2,403,731,743.20 บาท 

Agenda Item No. 11 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital not exceeding 494,030,403.20 baht. by 
issuing new ordinary shares not exceeding 1,235,076,008 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 1,909,701,340.00 baht to 2,403,731.20 baht. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
  Approve                Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 12                พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the increase of the Company’s registered capital.  

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 13                พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item No. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company. 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 14               เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 14 Others (if any) 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove            Abstain 

 

(4)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องแล ะ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
       
 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
B. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited 

 
 ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา 
พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of shareholders no.  1/2021 on April 29, 2021 at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada 
Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the 
Meeting may be held.  
 
 วาระที่                    เร่ือง            

Agenda No.                  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C.) 

 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share 
depository and keeper) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ  
 Date          Month                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ   อยูเ่ลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย์  
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 

  หุ้นสามญั หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to                      votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ช่ือ                                          อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์           
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ชื่อ                                             อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที่   
 Name         age                    years residing/located at no. 
                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                               Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์       
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

                                                                     2.  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or 
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย) (Details specified in the attachment 
here) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   1.ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark at  1., and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  , and 
choose one of these independent 
directors 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2021 on April 29, 2021 
at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, 
Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
Agenda Item No. 1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรายงานประจ าปี  2563 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2020. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
         Approve              Disapprove            Abstain 
 
วาระที่ 3               พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยการจ่ายจากก าไรสะสม 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the payment of dividend in ordinary shares by paying out of retained earnings. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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วาระที่ 5         พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda Item No.5  To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation.  

 
5.1  พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ 
 POl.Gen. Soontorn Saikwan 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
    Approve              Disapprove            Abstain 

  5.2 นายปรารถนา บงกชมาศ 
 Mr. Pratana Bongkojmas 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 
 
  5.3 นางสาวสุทธิรัตน์  ลีสวัสดิ์ตระกูล 

  Ms. Suttirat  Leeswadtrakul 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 
 
วาระที่ 6          พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda Item No.6  To consider and approve the director's remuneration for the year 2021. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 7                พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the auditor’s remuneration 

for fiscal year 2021. 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
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        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 8                 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 6 
Agenda Item No. 8 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's ordinary shares no.6 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 9                พิจารณาอนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 362,022,742.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 
905,056,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท เป็น 
1,909,701,340.00 บาท 

Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in not exceeding 362,022,742.40 baht. 
by reduce ordinary shares not exceeding 905,056,856 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,271,724,082.40 baht to 1,909,701,340.00 baht. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 10                พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the decrease of the Company’s registered capital. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 11                พิจารณาเร่ืองการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่
เกิน 1,235,076,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท เป็น 
2,403,731,743.20 บาท 

Agenda Item No. 11 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital not exceeding 494,030,403.20 baht. baht 
by issuing new ordinary shares not exceeding 1,235,076,008 Shares. at the par value of 0.40 baht from the 
registered capital 1,909,701,340.00 baht to 2,403,731.20 baht. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
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        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 12                พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the increase of the Company’s registered capital.  

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 13                พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item No. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company. 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วาระที่ 14                เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 14 Others (if any) 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove            Abstain 

(4)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องแล ะ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
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ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 
 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf 
(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

Proxy granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ 
กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2021 on April 29, 2021 at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada 
Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the 
Meeting may be held.   

------------------------------------------------------------------------- 
 

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
Approve              Disapprove            Abstain 

 วาระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
Approve              Disapprove            Abstain 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : 
 

 

หมวดที่ 5  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่ กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั   คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุ วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอื ดงักลา่วด้วยในกรณี เช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้การประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัได้รับ หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 
7 (เจ็ด) วนัก่อนวนั ประชุม หรือโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนั ประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 (สาม) วนั 

ข้อ 42.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด จะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดั ไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชมุตามที่ ก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอการประชุมเป็น อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ร้อง ขอให้นดั
ประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 43.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ เป็นประธานในท่ีประชมุ  ในการออกเสยีง ลงคะแนน 
ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่า จ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือวา่ หุ้นหนึ่งมีหนึ่ง เสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท า โดย
เปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 คน ร้องขอและท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีง
ลง คะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 44.  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้เสยีงหนึง่เป็น เสยีงชีข้าด 
44.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 

ข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ บางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้
บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้น

บริุมสทิธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้การออกหลกัทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และ ตลาด หลกัทรัพย์การ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลกิบริษัท 
 
ข้อ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี ้ 

45.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
45.2 พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
45.3 พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
45.4 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
45.5 เลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
45.6 กิจการอื่น ๆ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : 
 

 
 

 
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องปิงวัง ชัน้ 2  โรงแรมแม่น า้ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ 

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

Tel: +66 (0) 2688-1000 Fax: +66 (0) 2291-9400 

www.ramadaplazamenamriverside.com 
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