บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 007/2564
19 เมษายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งเปลีย่ นแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. ระเบียบและวิธีการในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2564 ได้ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
โดยจัดประชุม ณ โรงแรมแม่นํ ้า รามาดา พลาซ่า กรุ งเทพฯ ห้ องปิ งวัง ชัน้ 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120 และได้ ม อบอํานาจให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ สามารถปรับเปลีย่ น วัน เวลา สถานที่ประชุม และรูปแบบการดําเนินงานได้ ตามความเหมาะสม รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2564
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ได้ ทวีความรุ นแรงยิ่งขึ ้น ทางบริ ษัทได้ คํานึงถึงความ
ปลอดภัย ของผู้เข้ า ร่ ว มประชุ ม และเพื่ อ เป็ นการลดความเสี่ย งของการแพร่ ก ระจายเชื อ้ ไวรั ส COVID-19 ประธาน
กรรมการบริ หารได้ ทําการพิจารณาแล้ ว และเห็นสมควรให้ ปรับรู ปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามพระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อ
ลดความเสีย่ งและเพื่อเป็ นการให้ ความร่วมมือแก่ภาครัฐในการลดการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัส COVID-19 โดยบริ ษัทจะ
ทําการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทังนี
้ ้ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม เช่น วันและเวลาประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 และ กําหนดวัน Record Date ผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่
6 ยังคงเดิมตามที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบในหนังสือเชิญ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งได้ ทําการเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.millconsteel.com และได้ ทําการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
แล้ วนัน้
หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระท่าน ใดท่านหนึง่ ที่บริ ษัทได้ แจ้ งไว้ ในหสังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยมีขนตอนการใช้
ั้
งานระบบประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform
เขียนที่...................................................
Written at
วันที่ ..........................เดือน........................พ.ศ..................
Date Month Year
ข้ าพเจ้ า....................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง......................................
I/We,
Identification Card/Passport number
สัญชาติ............................................ อยูบ่ ้ านเลขที่....................... ถนน.....................ตําบล/แขวง……………………..
Nationality
Residing at No.
Road
Sub district
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์............................
District
Province
Postal Code
อีเมล์.......................................................................................... โทรศัพท์มือถือ.......................................................
E-mail
Mobile Phone
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม..................................................หุ้น
As a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited, holding a total number of ……………………Shares
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ครัง้ ที่1/2564 ในวันที่
29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุ ณาส่งลิงค์เข้ าร่ วมประชุมเฉพาะบุคคลสําหรับเข้ า
ร่วมประชุม สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 on 29 April
2021. At 14.00 pm. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.
ลงทะเบียนโดยส่งแบบฟอร์ มมายังบริ ษัท หรื อโดยสแกนหรื อถ่ายรูปมายังบริ ษัทที่อีเมล
millcon_ir@millconsteel.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email:
millcon_ir@millconsteel.com within April 23, 2021.

ลงชื่อ/Signed...................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(………………………………………………….)

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2:
ระเบียบและวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่ ได้ มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและกระจาย
เป็ นวงกว้ าง บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ปรับเปลี่ยนการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นเป็ นแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ทัง้ นี ้ ทางบริ ษัทจึงขอแจ้ งให้ ทราบถึงแนว
ปฏิบตั ิตนในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี ้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง โดยส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ ที่ 1/2564 ในสิ่งที่ส่งมาด้ วย8)
ให้ แก่บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม และในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้ใช้ สิทธิแทน กรุ ณาส่งหนังสือมอบ
ฉันทะพร้ อมสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วกลับมายังบริ ษัท ภายในวันที่
23 เมษายน 2564 ตามที่อยูด่ งั นี ้
หนังสือมอบฉันทะ ส่งมาที่:
นักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร ธนิยะพลาซ่า ชันที
้ ่ 29
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333
โดยให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 หรื อโดยการสแกนหรื อถ่ายรูปมายังบริ ษัทที่ อีเมล:
millcon_ir@millconsteel.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
1.2 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบมายังบริ ษัทตามที่อยู่ในข้ อ 1.1 หรื อโดยการสแกนหรื อถ่ายรูปมายัง
บริ ษั ทที่ อีเมล: หรื อโดยการสแกนหรื อถ่ายรู ปมายังบริ ษั ทที่ อีเมล: millcon_ir@millconsteel.com ภายในวัน ที่ 23 เมษายน
2564
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นมีความประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ ใช่ กรรมการอิสระผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงทะเบียนโดยส่ง แบบลงทะเบียน และสําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง
ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริ ษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้ อ 1.1
ข้ างต้ น หรื อโดยสแกนหรื อถ่ายรูปส่งมายังบริ ษัทที่อีเมล millcon_ir@millconsteel.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
2.2 การเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ภายหลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้ ยืนยันตัวตนตามข้ อ 2.1 และบริ ษัทได้ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้ อมูล
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับ
4
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มอบฉันทะได้ ยืนยันตัวตนแจ้ งกลับมายังบริ ษัทภายในวันที่กําหนดแล้ วนัน้ บริ ษัทจะทําการส่งลิงค์เข้ าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล
รวมถึงคูม่ ือ การเข้ าใช้ งานในระบบ โดยจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้ ลงทะเบียนไว้ กบั บริ ษัทเพื่อใช้ ใน
การเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
(ล่วงหน้ าอย่าง น้ อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบ ฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้
ทัง้ นี ้ การใช้ โปรแกรมลงทะเบียน และนับ คะแนนของบริ ษั ทสามารถใช้ ได้ กับ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค แท็ป เล็ต หรื อ
โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์ เน็ตความเร็ ว 4G หรื อ อินเตอร์ เน็ตบ้ านพื ้ นฐาน โดย
ระบบรองรับการเข้ าร่วมประชุมทังแบบ
้
E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทังแบบมาด้
้
วยตนเอง และการมอบฉันทะ
กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โทรศัพท์ 097-0872591 , 097-2370094, 099-2205685 หรื อโดยผู้ประสานงานที่อเี มล:
OJ@ojconsultinggroup.com
3. การส่ งคําถามล่ วงหน้ า
เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุมและเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคําถามที่ประสงค์จะให้
บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั ง้ นี ้ หรื อข้ อมูลอื่น ๆ ของบริ ษัท สามารถส่งคําถามล่วงหน้ าถึงบริ ษัท
ตามที่อยูท่ ี่ระบุในข้ อ 1.1 ข้ างต้ น หรื อโดยอีเมล millcon_ir@millconsteel.com
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