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สิ่งที่ส่งมำด้วย 6 : 
 

 
 

 

 

1.  เอกสำรที่ ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

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

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน
แล้ว 

2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนติิ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

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

2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1 กรณี
บคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลักฐำนก่อนเข้ำร่วมประชุม 
และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
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2.4  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ ซึง่ได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทน คสัโตเดยีน (Custodian) 
ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.   หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดยีน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความ
แสดงให้เห็นวา่ผู้แทนคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

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

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 

ก.  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

ข.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติ
บคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 
กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานท่ีสว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 นีเ้อกสารท่ีจดัท า
เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 4. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉนัทะ
ใหค้สัโตเดียนตามข้อ 3 

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

 



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 

 

2.  วิธีกำรมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

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

(2)  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตาม
เอกสารที่แนบ) โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอยีดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นในช่อง
ผู้มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีทีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตาม
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   โดยให้ถงึบริษัทฯ ภายใน
วนัท่ี 23 เมษายน 2564 หรือกอ่นเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ สามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

3.  กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. 
เป็นต้นไปในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ ห้องปิงวงั ชัน้2 กรุงเทพฯ 2074 ถนนเจริญกรุง บาง
คอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้

4.  กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง 

 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
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และไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน 
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

2. วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1)  ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นที
ละครัง้จากที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก . ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนนเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

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

3.  มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 

 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีง 
 ชีข้าด 

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

4.  กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 

 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ 

 


