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บริษัท มิลล์คอนสตีล จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2563 

 
เวลำและสถำนที่ 
 

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

นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัการออกเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง โดยในการลงคะแนน
เสยีง จ านวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสยีง เทา่กบั 1 เสยีง ในวาระใดๆ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่ห็นด้วย”หรือ “งดออกเสยีง” จะสรุปวา่ได้มีการ
ลงมติเป็นเอกฉนัท์ ถ้ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสยีง” ให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีง
ที่บริษัทได้เตรียมไว้ให้ บนัทกึคะแนนเสยีงที่ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เพื่อน ามาตรวจนบัและหกัออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน สว่นท่ีเหลอืจะถือเป็นการลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” โดยในวาระท่ี 5 เฉพาะสว่น
ที่เก่ียวข้องกบัการเลอืกตัง้กรรมการ จะท าการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล  
 

จากนัน้ นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล เลขานุการฯ  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นถามค าถาม
เพิ่มเติม โดยให้ผู้ ถือหุ้นที่มีค าถาม สามารถเขียนค าถามล่วงหน้าใส่ลงในกระดาษที่แจกให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เพื่อให้ทางคณะกรรมการชีแ้จงได้ทนัที หรือหากในระหวา่งวาระท่ีประธานในที่ประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้
ถือหุ้นยกมือขึน้ และรอประธานอนญุาติให้สกัถาม โดยก่อนเร่ิมการสกัถามขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกลุ จากนัน้ นางสาวสรีุ
รัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ได้กลา่วแนะน ากรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชมุดงันี ้

 
กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 9 ท่ำน (คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด) 

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 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 
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6. นางสาวจรีุรัตน์   ลปนาวณิชย์        กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทนุ / กรรมการบริหาร  
ความเสีย่ง 

7. นายประวิทย์    หอรุ่งเรือง           กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหาร  
ความเสีย่ง 

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

 
ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

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 

 
ผู้ที่ได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุม 

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

 
ผู้ที่ ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง 

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

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวนันี ้และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง และ ที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุรวม 35 คน นบัเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 2,528,790,379 
หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 58.26 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงกล่าวเปิดการ
ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 และ ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 
ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

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

2562 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
แล้ว มีทัง้สิน้ 21 หน้า ด้วยกนั โดยเร่ิมจากหน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 31 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            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 

 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
โดยมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 14,875 หุ้น ท าให้มีจ านวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ เป็น 

2,528,805,254 หุ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัประจ 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       - 
 
 
ระเบียบวำระที่ 2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

 

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชมุทราบ 
ทัง้นี ้สรุปภาพรวมของผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี หรือสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกบัผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุในวนันีท้กุทา่นจะได้รับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารซึง่พิมพ์จากข้อมลูใน QR Code เพิ่ม  

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปภาพรวมที่ส าคญัของกลุม่บริษัทซึง่ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทตา่งๆ ภายในกลุม่บริษัทรวมถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างๆ ทัง้หมดในเครือ  การจดัอบรม
และให้ความรู้ในด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รับปชั่น แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท รวมถึงการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม ของกลุม่บริษัทในปีที่ผา่นมา  

ต่อจากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขายอยูท่ี่ 17,327 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 2,992 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาเหล็กที่ปรับตวัลดลงจากปีก่อนเป็นหลกั ขณะที่
สดัสว่นขายได้ของบริษัทใน 2562 จะมาจากปริมาณขายเหล็กเส้น ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่บริษัท โดยมีรายละเอียดสรุป
ดงันี ้ 
ปริมาณขายสนิค้าของกลุม่บริษัทแยกตามผลติภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ 2561 2562 
เหลก็เส้น 51%   62% 
เหลก็ลวด 4% 8% 
เหลก็รูปพรรณ 4% 5% 
เหลก็แทง่ทรงยาว 29% 15% 
Trading และอื่นๆ 12% 10% 
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นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี ้ในปี 2562 

ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยู่ที่ 18.59 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.74 ล้านตนั ในส่วนของแนวโน้มของปี 2563 
จากวิกฤต COVID-19 สง่ผลให้แนวโน้มการบริโภคเหลก็คาดวา่จะลดลงประมาณ 10%  

และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้อธิบายถึงผลกระทบของบริษัทจาก วิกฤต COVID-19 ว่า บริษัทได้รับผลกระทบไม่
มาก เนื่องจากผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทเป็นสินค้าส าหรับโครงการก่อสร้างของภาครัฐเป็นหลกั และปัจจุบนัการก่อสร้างของ
ภาครัฐยงัคงด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง 
 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอีก 

 
ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาตามรายละเอียดข้างต้น 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น 
 
 
 

ระเบียบวำระที่ 3   พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวำคม 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 ในรูปแบบของเอกสารเพิม่ ซึง่ในสว่นท้ายของรายงานประจ าปีดงักลา่วจะมีข้อมลูงบการ
เงินงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้น าเสนอรายงานข้อมลูส าคญัของงบการเงินงวดประจ าปี 2562 ให้ที่ประชมุ

ทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินท่ีส าคญัได้ ดงัตอ่ไปนี ้
          หนว่ย : ล้านบาท  

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

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

 
 

หนว่ย : ล้านบาท 

 
ส าหรับหนีส้ินรวมในปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินระยะสัน้กับสถาบันการเงิน ส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการจ านวน 9,614 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวของกลุ่มบริษัท 1,765 ล้านบาท และเงินกู้ ระยะยาวของสยามโซล่าร์ 2,654 ล้าน
บาท  

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผลประกอบการที่มีส่วนขาดทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลติ มีคา่ใช้จ่ายเทา่ไหร่ในปี 2562  และคา่ใช้จ่ายในดงักลา่ว จะมีการลงบญัชีในปี 2563 อีกหรือไม ่
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงดงันี ้การปรับปรุงเคร่ืองจกัรจะไมส่ง่ผลกระทบกบังบก าไรขาดทนุ แตถ้่า

บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินมาใช้ในการลงทนุปรับปรุงเคร่ืองจกัร จะท าให้บริษัทมีภาระดอกเบีย้ ในสว่นนีจ้ะท าให้กระทบตอ่
ต้นทนุทางการเงินในงบก าไรขาดทนุ ส าหรับต้นทนุขายและบริการในปี 2562 ที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2561 จากการที่บริษัทมีการ
ปรับปรุงเคร่ืองจกัร สง่ผลให้ต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยดีขึน้ ทัง้ในสว่นของการผลติเหลก็เส้น และการผลติเหลก็แทง่ทรางยาว (Billet)  

นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบั งบประมาณการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทในปี 
2562 และในปี 2563 ดงันี ้ส าหรับงบประมาณการลงทนุส าหรับปรับปรุงเคร่ืองจกัร บริษัทจะจดัสรรงบประมาณส าหรับการลงทนุ
ดงักลา่วปีละประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีการลงทนุปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงหลอม ท าให้ต้นทนุ
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลติเหล็กแทง่ทรงยาวลดลง นอกจากนีย้งัมีการลงทนุที่เกิดขึน้ในปลายปี 2562 ต่อเนื่องมายงัปี 2563 คือการ
ลงทุนพฒันากระบวนการจัดการเศษเหล็ก โดยการซือ้เคร่ืองจักรส าหรับตดัเศษเหล็กให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ระยะเวลาในการ
หลอมเศษเหลก็เร็วขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุการผลติลดลง   

 
นายศักดิ์ดา ตัง้ศักดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเพิ่มเติมว่า งบการลงทุนเคร่ืองจักรที่ใช้ในการจัดการเศษเหล็ก

ประมาณเทา่ไร 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้เรียนวา่ งบลงทนุเคร่ืองจกัรดงักลา่วอยูท่ี่ประมาณ 200-300 ล้านบาท 
 

งบแสดงสำนะทำงกำรเงนิ 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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นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ จากข้อมลูในรายงานประจ าปี 2562 ในหน้า 38 ที่ระบวุา่บริษัท
มีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศร้อยละ 38 เมื่อเทียบกบัปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งมีอตัราการน าเข้าเพิ่มสงูขึน้ นัน้ เกิดจาก
สาเหตใุด 

 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายดงันี ้การน าเข้าสินค้า เป็นการน าเข้าสินค้าประเภทวตัถดุิบ และกึ่งวตัถดุิบ 

ซึ่งปรกติแล้ว การสัง่ซือ้ซือ้วัตถุดิบ หรือสินค้ากึ่งวัตถุดิบ จะมีทัง้น าเข้าจากต่างประเทศ และสัง่ซือ้จากในประเทศ ขึน้อยู่กับ
สถานการณ์ของราคาวตัถดุิบในช่วงเวลานัน้ เนื่องจากราคาของวตัถดุิบอาจมีความแตกตา่งกนั โดยในบางครัง้ตา่งราคาสนิค้าจาก
ตา่งประเทศอาจต ่ากวา่ ในประเทศ ซึง่บริษัทจะวางกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้ 

 
 นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า จากสถานการณ์ราคาเหล็กที่มีการปรับตวัลดลงจากช่วงต้นปี 

บริษัทมีการบนัทกึคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง หรือไม่ 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาเหลก็ที่ปรับลดลง ในการบนัทกึคา่เผ่ือ

มลูค่าสินค้าลดลง ไม่มาก เนื่องจากบริษัทไมไ่ด้มีการสต๊อกสินค้าเป็นจ านวนมาก แต่บริษัทจะสัง่ซือ้วตัถดุิบเมื่อบริษัทได้รับค าสัง่
ซือ้ลว่งหน้าจากลกูค้า (Log order) บริษัทจึงจะคอ่ยสัง่ซือ้วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติเหลก็เส้น ดงันัน้ บริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการ
ลดลงของราคาเหลก็เพียงเลก็น้อย 

 
นายศักดิ์ดา ตัง้ศักดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าที่ส่งเข้าโครงการภาครัฐคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของ

ยอดขายทัง้หมด 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ สนิค้าที่สง่เข้าโครงการภาครัฐมีมากกวา่ 80% ของยอดขายทัง้หมด 
 
นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่วา่ บริษัทเป็นผลิตเหลก็เส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดนัสงู รายเดียวใน

ประเทศไทยปัจจบุนัมีรายอื่นในประเทศไทยผลติได้หรือไม ่มียอดขายประมาณเทา่ไหร่ 
  นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายวา่ สนิค้าดงักลา่ว ปัจจบุนัมีผู้ผลติรายอื่น บางรายที่สามารถผลติได้ สว่นผู้

ซือ้ปัจจุบนัมีลกูค้ารายเดียวที่สัง่ซือ้สินค้าจากบริษัท นอกจากนีล้กูค้ารายดงักลา่วยงัเป็นผู้ ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย
ชนิดเกลยีวรับแรงดนัสงูกบับริษัทตัง้แตแ่รกเร่ิม ส าหรับเหลก็เส้นข้ออ้อยชนิดเกลยีวรับแรงดนัสงู ปัจจบุนัมีทัง้ใช้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ มีคุณสมบตัิสงูกว่าเหล็กเส้นส าหรับก่อสร้างทัว่ไป ในส่วนของยอดขายคิดเป็นประมาณ 2%-4% ของยอดขายต่อ
เดือน  และมีราคาขาย และก าไรขัน้ตัน้สงูกวา่เหลก็ทัว้ไปประมาณ 10%  

 
ตอ่มา นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ  ได้อา่นค าถามจากนางสาว สวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้ยื่น

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 
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นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ตามที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้า ส าหรับการลงทนุในปี 2563 จะเป็น
ในส่วนของเคร่ืองจักรที่ใช้ในการจัดการเศษเหล็ก นอกจากนี ้การลงทุนขนาดใหญ่จะยังไม่มี ยกเว้นการปรับปรุงหรือซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ด าเนินการเป็นปกติทกุปี  

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

ตอ่ปี 
 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ ดอกเบีย้ที่บริษัทต้องจ่ายในแตล่ะไตรมาสของปี 2563 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ ภาพรวมดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทอยู่ที่ประมาณ 170 ล้านบาท ตอ่ไตร

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

คือความเสีย่งในด้านของราคา เนื่องสนิค้าของบริษัทเป็นกลุม่สนิค้าอปุโภคบริโภค จึงท าให้มีความผนัผวนในเร่ืองของราคา บริษัท
จึงป้องกนัความเสี่ยงโดยการรับค าสัง่ซือ้ลว่งหน้า จากนัน้จึงคอ่ยสัง่ซือ้วตัถดุิบ ตามปริมาณที่ลกูค้าสัง่ซือ้ และไม่เก็งก าไรจากการ
สัง่ซือ้วตัถดุิบ ท าให้บริษัทสามารถรักษาระดบัมาร์จิน้ ของยอดขายกบัต้นทนุการผลติได้คงที่ ส าหรับความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 
ถือเป็นปัจจยัภายนอกที่สง่ผลกระทบกบับริษัท เนื่องจากการปรับขึน้หรือลงของอตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บันโยบายที่ทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศออกมา ซึ่งทางบริษัทได้พยายามติดตามเก่ียวกบันโยบายอตัราดอกเบีย้ ในการบริหารค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ให้บริษัทมีก าไรตามที่ตัง้เป้าไว้ 

 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ บริษัทมีหนีส้นิท่ีอยูใ่นรูปสกลุเงินดอลลา่ร์ เทา่ไหร่ 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทไม่ได้มีการกู้ยืมเงินสกุลดอลลา่ร์ ส าหรับภาระหนีส้ินที่มีอยูใ่น

รูปสกุลดอลล่าร์ เกิดจากการที่บริษัทมีการสั่งซือ้วัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ ซึ่งในการสัง่ซือ้วัตถุดิบจาก
ต่างประเทศแต่ละครัง้ บริษัทจะมีคณะอนกุรรมการช่วยให้นโยบายในการสัง่ซือ้แตแ่ละครัง้ รวมถึงการใช้ Forward Contract ใน
การก าหนดอตัราแลกเปลีย่น เพื่อไมใ่ห้ต้นทนุของสนิค้ามีลกัษณะแบบลอยตวั   

 
นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ ในหน้า 238 ของรายงานประจ าปี 2562 “ผลประโยชน์โอนออก” คืออะไร 
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า “ผลประโยชน์โอนออก” คือภาระผูกพันที่เป็นผลประโยชน์ของ

พนกังาน ที่มีการค านวณตามมาตรฐานบญัชี โดยบริษัทมีการค านวณผลประโยชน์ของพนกังานกรณีที่ท างานจนถึงวนัเกษียณวา่
บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานว่าจะต้องจ่ายจ านวนเท่าไหร่  ซึ่งในส่วนของผลประโยชน์โอนออกที่อยู่ในงบ
การเงินตามที่ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามนัน้ เกิดจากผลประโยชน์พนกังานของบริษัท สหร่วมวสัดุก่อสร้าง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัย่อยของ
บริษัทมีแผนที่จะหยุดกิจการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท ดังนัน้ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานจึงมีการโอน
ออกไป เนื่องจากสหร่วมจะไมด่ าเนินการแล้ว 
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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 านวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ 

เป็น 2,557,668,054 หุ้น 
 

มติประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติอนมุตังิบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  2,556,706,561  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.96 
ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสยีง           961,493  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.04 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 

 
ระเบียบวำระที่ 4  รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้รายงานรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ของบริษัทให้ที่ประชมุได้รับทราบ 
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่  สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 (“COVID-19”) ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามที่ได้ก าหนดไว้เดิมใน
วนัที่ 29 เมษายน 2563 ออกไป และเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจมีขึน้ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทจากการเลื่อนประชุมผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าวออกไปโดยไม่มีก าหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอัตราหุ้ นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 
86,807,645.22 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัท ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ที่ได้ยกเลิกไป โดยได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ดงักลา่ว ใน
วนัท่ี 10 เมษายน 2563 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ที่ผา่นมา 

 
ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมต ิ

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
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ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 

ประธาน ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนีผ้มขอเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดวาระ และเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ รวมถงึคณุสรีุรัคน์ ลสีวสัดิต์ระกลู 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 ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบริหาร 

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

กรรมการบริหาร  
 
ทัง้นี ้ระหว่างวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสนอช่ือบคุคลเพื่อ

รับเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการลว่งหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ใดเสนอช่ือผู้ เข้ารับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัท  

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลัน่กรอง และ
พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีม้ีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
หนึ่ง ยกเว้นนายธีรยทุธ เลิศศิรรังสรรค์ ซึ่งไม่ประสงค์จะขอด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก โดยได้เสนอให้พิจารณา
แตง่ตัง้นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทแทนตอ่ไป 
 

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูของกรรมการทัง้หมดที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ในครัง้นีม้รีายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
  
 เมื่อกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้ออกจากห้องประชมุไปแล้ว ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

  
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิม่เตมิ และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพิ่มเติมอกี จึง

ได้ขอให้ที่ประชมุได้พจิารณาลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัแิตง่ตัง้นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบั

เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
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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 

นายวิภธูา ตระกลูฮนุ       
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายวิภธูา 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    - 

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์   
ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัแิตง่ตัง้นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ 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 
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู  
ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู 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 
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 ภายหลงัจากที่ประชมุได้ลงมติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้กลา่วสรุปมติที่ประชมุ อีกครัง้ ดงันี ้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และ 
แตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดข้างต้น 
   
 
ระเบียบวำระที่ 6    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
 

ประธาน ขอให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้น าเสนอรายละเอียดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  
 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ในสว่นของคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ได้พจิารณาโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย จงึมมีติเสนอก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่เบีย้ประชมุรายครัง้จะจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในอตัราสงูสดุไมเ่กิน 8 ครัง้ตอ่ปี ทัง้นี ้กรรมการท่ีด ารง
ต าแหนง่ในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ จะได้เบีย้ประชมุราย
ครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดย กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุ
ดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,740,000 บาท 
โดยเมื่อได้จดัสรรครบตามสว่นของแตล่ะคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณคา่ตอบแทนคงเหลอืจะถกูจดัสรรตามสดัสว่นให้แก่
คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบตัิงานของแตล่ะคณะกรรมการ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
(บำท/คน) 

รำยเดือน รำยครัง้ 

ประธานกรรมการ 60,000 10,000 

รองประธานกรรมการ 25,000 5,000 

กรรมการ 20,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 

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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ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ  ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

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

 
ระเบียบวำระที่ 7    พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2563 และก ำหนดค่ำสอบบัญช ี

 

ประธาน ขอให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้น าเสนอรายละเอียดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใด คนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2563 

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

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

 
ทัง้นี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และ / 

หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

 
ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,310,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและคา่บริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทยอ่ยจ านวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบริการ
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อื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนด
คา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
และ เมื่อปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ  ประธานขอท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2563 และก าหนดค่า
สอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

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

 
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสำมัญ 
  

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัห้ที่ประชมุได้พิจารณา 
 นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อท่ีประชุมว่า ข้อบังคับของบริษทข้อ 4 ทวิ (3) ก าหนดไว้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมี
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบก าหนด ให้บริุมสทิธิของหุ้นบริุมสทิธิสิน้สดุลงทนัที และให้มีสทิธิอยา่งเดียวกนักบัหุ้นสามญั และให้
แปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการแปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจ านวน  192,118,226 หุ้น 
ซึง่บริษัทได้ด าเนินการแปลงเป็นหุ้นสามญัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงหุ้นบริุมสิทธิ 
เป็นหุ้นสามญั 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) 
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 หุ้นบริุมสทิธิ - - 

 
และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้คณะกรรมการและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค า 
เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
  
 ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่
ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั ตามรายละเอียดข้างต้น โดย มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบคุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

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

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 267,827,661.20 บำท (สองร้อยหก

สิบเจ็ดล้ำนแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบำทยี่สิบสตำงค์) โดยกำรตัดหุ้น
สำมัญที่ ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยออกจ ำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้ำล้ำนห้ำแสน
หกหมื่นเก้ำพันหน่ึงร้อยห้ำสิบสำมหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท (สี่สิบสตำงค์) จำก
เดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บำท (สองพันหกร้อยสิบสำมล้ำนห้ำแสนหน่ึงหมื่น
สำมพันสำมร้อยสี่สิบสำมบำทหกสิบสตำงค์) เป็น 2,345,685,682.40 บำท (สองพันสำมร้อยสี่
สิบห้ำล้ำนหกแสนแปดหมื่นห้ำพันหกร้อยแปดสิบสองบำทสี่สิบสตำงค์) 

 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชมุพิจารณา 
 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 3 
(“MILL-W3”) ได้หมดอายไุปเมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 และ มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของ MILL-W3 ที่
ไม่ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจ านวน 669,569,153 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   บริษัทจึงต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียน
ในสว่นของหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยนีอ้อก โดยการลดทนุจดทะเบียนจ านวน  267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปด
แสนสองหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยหกสบิเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์)     
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 ตอ่มา ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้น ได้ซกัถาม 

 และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 267,827,661.20 บาท (สอง
ร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัที่ ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยออก
จ านวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสบิเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพนัหนึง่ร้อยห้าสบิสามหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่
สิบสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพนัหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพนัสามร้อยสี่สิบ
สามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพนัสามร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนัหกร้อยแปดสิบสอง
บาทสีส่บิสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

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

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  
ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิของบริษัทให้ที่ประชมุได้พิจารณา 

 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่
ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็น
ดงันี ้ 

“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 - 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            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 

 

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 ตามรายละเอียด
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

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

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที่ 11 รับทรำบกำรยกเลกิซือ้ทรัพย์สินของบริษัท อำร์. เอส. พี. สตีล จ ำกดั 
  

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการยกเลกิซือ้
ทรัพย์สนิของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากดั 

นางสาวสรัุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2562 ได้มีมติให้ท าการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer หรือ 
PBT) ซึง่ภายใต้นโยบายในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจบุนั จึงท าให้บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (“สหร่วม”) ซึง่เป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ สินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากดั (“RSP”)  ดงันัน้ ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิให้สหร่วมยกเลิกการซือ้ทรัพย์สินของ RSP โดย
บริษัทได้แจ้งข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวนัที่ 9 กรกฏาคม 2562 และ เห็นสมควรแจ้งที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบ 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
  

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

ประธาน ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ เพิ่มเตมิ อกีหรือไม ่และเมื่อปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดเสนอเร่ืองอื่นๆ 
อีก ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือ แสดงความเห็น  
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นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั (“เมกะวตัต์”)  

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

นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้อธิบายตามที่ผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้ ตามที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของสยามโซลา่ร์ 
นัน้ บริษัทได้พิจารณาเห็นวา่ การท่ีสยามโซลา่ร์มกี าไรอยูท่ี่ 180 ล้านบาท เกิดจากปริมาณก าลงัการผลติไฟฟ้าจ านวน 27 MWp 
และมี Adder 6.50 บาท ซึง่จะเร่ิมหมดระยะเวลาในบางโครงการในปี 2566 ซึง่จะท าให้สยามโซลา่ร์มีรายได้และก าไรลดลง ดงันัน้ 
บริษัทจึงเห็นวา่ เพื่อเป็นการรักษาธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า จึงพิจารณาเข้าลงทนุใน เมกะวตัต์ ซึง่จะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กวา่
สยามโซลา่ร์ เนื่องจากมกีารลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยบริษัทจะถือหุ้นในเมกะวตัต์สดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 28 ของทนุ
จดทะเบยีน 2,500 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัไมส่ามารถบอกรายละเอยีดเก่ียวกบัการลงทนุของเมกะวตัต์ได้ แตถ้่าหากมี
ข้อมลูเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

 
นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่วา่ ผลการด าเนินงาน และทศิทางในอนาคตของบริษัท 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 เนื่องจากในชว่งต้น
ปี 2563 ลกูค้าของ KMS ซึง่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ซึง่อาจท าให้ยอดขายไมเ่ป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ KMS มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ โดยการท า
การตลาดไปยงัประเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซยี ด้วย อยา่งไรก็ตามทางผู้บริหารยงัเช่ือวา่จะสามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีวาง
ไว้ 

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

มา ราคาเหลก็ในตา่งประเทศมีราคาถกูกวา่ ต้นทนุการผลติของ มิลล์คอน บรูพา ดงันัน้จึงมีการน าเข้าจากตา่งประเทศมากกวา่
ผลติใช้เอง ส าหรับในปี 2563 จากการท่ีกลุม่บริษัทลงทนุพฒันากระบวนการจดัการเศษเหลก็ ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้า ชว่ยให้
กระบวนการผลติมีประสทิธิภาพดีขึน้ บริษัทจึงตัง้เป้าไว้วา่ในปีนีจ้ะมีอตัรา Utilization ประมาณ 50% 

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

ช่วยให้คา่ขนสง่เป็นไปตามเป้าทีว่างไว้หรือไม ่ 
นายธานี โลเกศกระวี รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการขายและการตลาด ได้อธิบายวา่ บริษัทสามารถลดคา่ขนสง่

ได้ตามเป้าที่ก าหนดไว้คือประมาณ 5% นอกจากนีจ้ากราคาน า้มนัท่ีลดลงในชว่งต้นปี 2563 ยงัชว่ยให้คา่ขนสง่ลดลงเพิ่มอีกด้วยใน
ปีนี ้

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            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 

 

นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่วา่ สถานการณ์ที่ทางผู้ผลติเหลก็จากประเทศจีน มาลงทนุใน
โรงงานผลติเหลก็ในประเทศไทย มีผลกระทบอยา่งไรบ้าง 

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายวา่ จากการท่ีผู้ผลติเหลก็ในประเทศจีนได้รับผลกระทบจากการสัง่ปิด
โรงงานผลติเหลก็เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ท าให้ทางผู้ผลติจากจีนได้ย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย ซึง่บริษัทและกลุม่ผลติ
เหลร็ายอื่นได้รวมตวักนั ยื่นเร่ืองขอให้ทางรัฐบาลออกนโยบายในการป้องกนัให้กบัผู้ ผลติเหลก็ในประเทศ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัท
ได้คอยเฝ้าติดตามและปรับกลยทุธ์ เพื่อให้ทนัตอ่สถานการ์ทีเ่กิดขึน้ และหาช่องทางเพื่อเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลติภณัฑ์ของบริษัท 

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

มีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทอยา่งไรบ้าง 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทถือหุ้นในบี จิสติกส์ เป็นลงทนุในระยะยาว ตามกลยทุธ์ของ

บริษัท ท าให้การลงบญัชีจะบนัทกึก าไรหรือขาดทนุในงบก าไรขาดทนุ ตามสดัสว่นท่ีบริษัทลงทนุ 
 
 นายศกัดิ์ดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริษัทมองวา่

จะมีทิศทางรายได้เป็นอยา่งไรบ้าง 
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายวา่ ในสว่นของโครงการของภาครัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการใช้เหล็กเส้น

ประมาณ 1 ล้านตนัตอ่ปี ท าให้บริษัทเช่ือวา่ยงัมกีารบริโภคเหลก็อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ในชว่งต้นปีทีผ่า่นมากลุม่บริษัทได้สง่เหลก็ให้กบั
โครงการภาครัฐประมาณ 90%  
 

และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติมอื่นๆ อกี ประธาน ได้กลา่วปิดประชมุ โดยได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ใช้สทิธิเข้าร่วมประชมุในการประชมุสามญัประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 นี ้ 

 
 
ปิดประชมุ เวาลา 15.48 น. 
 

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

 

 


