
บริษัท มลิล์คอน สตลี จ ำกดั (มหำชน) 
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED   

 
ที่ MILL 007/2564 
         19 เมษายน 2564 
 
เร่ือง  แจ้งเปลีย่นแปลงรูปแบบการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ที่สง่มาด้วย   1.แบบฟอร์มลงทะเบยีนสาํหรับการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
  2. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 11 
มีนาคม 2564 ได้มีมติกําหนดวนัประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
โดยจดัประชุม ณ โรงแรมแมน่ํา้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 และได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ  ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สามารถปรับเปลีย่น วนั เวลา สถานที่ประชุม และรูปแบบการดําเนินงานได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2564 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ ทางบริษัทได้คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมประชุม  และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชือ้ไวรัส COVID-19 ประธาน
กรรมการบริหารได้ทําการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้ปรับรูปแบบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 เป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-meeting) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อ
ลดความเสีย่งและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐในการลดการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส COVID-19 โดยบริษัทจะ
ทําการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ ถือหุ้น ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม 
แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500  

ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการประชุม เช่น วนัและเวลาประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวนักําหนด  
รายช่ือผู้ ถือหุ้น  (Record Date) ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 และ กําหนดวนั Record Date ผู้ ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 
6 ยงัคงเดิมตามที่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งได้ทําการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com  และได้ทําการส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น
แล้วนัน้  

หากผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงักลา่ว สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระทา่น ใดทา่นหนึง่ที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหสงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 
โดยมีขัน้ตอนการใช้งานระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

……………………………… 
(นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 

กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform 
 

เขียนที่...................................................  
  Written at  

วนัท่ี ..........................เดือน........................พ.ศ.................. 
Date Month Year  

 

ข้าพเจ้า....................................................หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง......................................  
I/We,             Identification Card/Passport number  
สญัชาติ............................................ อยูบ้่านเลขท่ี....................... ถนน.....................ตําบล/แขวง…………………….. 
Nationality    Residing at No.   Road   Sub district  
อําเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์............................ 
District      Province    Postal Code  
อีเมล์.......................................................................................... โทรศพัท์มือถือ....................................................... 
E-mail        Mobile Phone 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม..................................................หุ้น 
As a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited, holding a total number of ……………………Shares 
 
ข้าพเจ้าขอยืนยนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ครัง้ที่1/2564 ในวนัท่ี 
29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาสง่ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบคุคลสําหรับเข้า
ร่วมประชมุ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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. 
ลงทะเบียนโดยสง่แบบฟอร์มมายงับริษัท หรือโดยสแกนหรือถา่ยรูปมายงับริษัทท่ีอีเมล  
millcon_ir@millconsteel.com  ภายในวนัท่ี 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.  
 
 
ลงช่ือ/Signed...................................................ผู้ ถือหุ้น/Shareholder 

(………………………………………………….)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: 

 
ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ซึง่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างตอ่เนื่องและกระจาย
เป็นวงกว้าง บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปรับเปลี่ยนการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเป็นแบบผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทัง้นี ้ทางบริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนว
ปฏิบตัิตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ครัง้ที่ 1/2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ดงันี ้
 
1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

1.1 บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสือ
มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ที่ 1/2564 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย8) 
ให้แก่บริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชุม และในกรณีที่ต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ ใช้สิทธิแทน กรุณาสง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะพร้อมสําเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้วกลบัมายงับริษัท ภายในวนัที่ 
23 เมษายน 2564 ตามที่อยูด่งันี ้ 
 
หนังสือมอบฉันทะ สง่มาที่: 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 52 อาคาร ธนิยะพลาซา่ ชัน้ท่ี 29 
ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333 
โดยให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 หรือโดยการสแกนหรือถ่ายรูปมายงับริษัทท่ี อีเมล:  
millcon_ir@millconsteel.com ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

 
1.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชมุและออกเสยีง  

ลงคะแนน กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัทตามที่อยู่ในข้อ 1.1 หรือโดยการสแกนหรือถ่ายรูปมายงั
บริษัทที่ อีเมล: หรือโดยการสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ อีเมล : millcon_ir@millconsteel.com ภายในวนัที่ 23 เมษายน 
2564 
 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
2.1 การยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ  
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงทะเบียนโดยส่ง แบบลงทะเบียน และสําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง

ของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยนัตวัตน มายงับริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 
ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปสง่มายงับริษัทท่ีอีเมล millcon_ir@millconsteel.com   ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 
 

2.2 การเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  
ภายหลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้ยืนยนัตวัตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู

สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับ
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มอบฉนัทะได้ยืนยนัตวัตนแจ้งกลบัมายงับริษัทภายในวนัที่กําหนดแล้วนัน้ บริษัทจะทําการสง่ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบคุคล 
รวมถึงคูม่ือ การเข้าใช้งานในระบบ โดยจะถกูจดัสง่ไปยงัอีเมลที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงทะเบียนไว้กบับริษัทเพื่อใช้ใน 
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
(ล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบ ฉนัทะ 1 ราย ตอ่ 1 อีเมล เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรือ  
โทรศพัท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้านพื ้นฐาน โดย
ระบบรองรับการเข้าร่วมประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉนัทะ  

กรณีมีข้อสอบถามเก่ียวกบัการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ทา่นสามารถติดตอ่บริษัท โอเจ 
อินเตอร์ เนชัน่แนล จํากดั โทรศพัท์ 097-0872591 , 097-2370094, 099-2205685 หรือโดยผู้ประสานงานท่ีอเีมล: 
OJ@ojconsultinggroup.com  
 
3. การส่งคาํถามล่วงหน้า  

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุและเป็ นการรักษาสทิธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคําถามที่ประสงค์จะให้
บริษัทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ้หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคําถามล่วงหน้าถึงบริษัท
ตามที่อยูท่ี่ระบใุนข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล millcon_ir@millconsteel.com  
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