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บริษัท มิลล์คอนสตีล จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

เวลำและสถำนที่ 
 

ประชมุเมื่อ วนัพฤหสับดีที ่29 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกําหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยทําการถ่ายทอดสด ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซา่ ถนนสี
ลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 
โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุมีทัง้หมด 10 ทา่น คดิเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยแบง่เป็น 
 
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ                ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์                  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา  
                                             และกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ   
3. นายปรารถนา บงกชมาศ   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ   
                                            กําหนดคา่ตอบแทน /  
4. นายประวิทย์    หอรุ่งเรือง           กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ /  
                                            กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5. นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู     กรรมการบริษัท / กรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ / 
                                        กรรมการบริหารความเสีย่ง / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบริหารบคุคลและ 

นวตักรรม 
 
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนโปรแกรม ZOOM 
1. พล.ต.อ. สนุทร ซ้ายขวญั       รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์        กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทนุ / กรรมการบริหารความ

เสีย่ง / กรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและ
การเงิน 

3. นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
                                            กรรมการกํากบัดแูลกิจการ / ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
4. นายโสภณ ผลประสทิธ์ิ              กรรมการบริษัท   
5. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ 
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ผู้สอบบัญชทีี่เข้ำร่วมประชุม 
คณุปิตินนัท์ ลลีาเมธวฒัน์        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 11133     (ผา่นโปรแกรม ZOOM) 
 
ที่ ผู้ที่ ร่วมเป็นสกัขพียำนในกำรนับคะแนนเสียง 
นายศภุกร รณะนนัทน์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอม็ แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จํากดั  
 
เร่ิมกำรประชุม 
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ เนื่องจากการประชมุ
ในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้กบัผู้ เข้าร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงมี
ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงดงันี ้กรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ผู้ ถือหุ้นไม่ต้องดําเนินการใดๆ ระบบจะทําการ
รวบรวมคะแนนเสียงโดยอตัโนมตัิ กรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบ
หน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กําหนด เป็นเวลา1 นาที เมื่อท่านกดเลือกการลงคะแนนแล้ว 
ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งวา่ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม ่ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถทําได้ด้วยการกดเลอืกคะแนนใหมอ่ีกครัง้ หากวาระได้ถกูปิดโหวตไปแล้ว ผู้ ถือหุ้น
จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้และสําหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผ่านอปุกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลบั
จากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพื่อทําการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting และเมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ท่านกลบัมายงัหน้าต่าง E–meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ  โดยระบบจะทําการ
รวบรวมคะแนน ด้วยการนบัคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผา่น E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนลว่งหน้าผา่นเอกสารมอบฉนัทะ 

โดยในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนันี ้มีระเบียบวาระรวมทัง้สิน้ 14 วาระ โดยแบ่งเป็น วาระเพื่อ
พิจารณาที่ต้องถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 5 
วาระ, ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 รวม 1 วาระ, ถือเสียงข้างมากรวม 6 วาระ วาระเพื่อทราบอีก 1 วาระ และ วาระอื่นๆ อีก 1 วาระ 
สาํหรับวิธีการลงคะแนนเสยีงหุ้นสามญัจํานวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสยีงเทา่กบั  1 เสยีง ในวาระใดๆ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรืองดออก
เสยีง จะสรุปวา่ได้มีการลงมติเป็นเอกฉนัท์ ถ้ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใด “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสยีง” ทา่นสามารถกดเลอืก 
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ และสําหรับวาระเพื่อทราบ ท่านจะไมส่ามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ทัง้นีใ้นวาระที่เก่ียวข้อง
กับการเลือกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหน่งตามวาระและกรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้ใหม่จะทําการพิจารณาลงมติ
อนมุตัิเป็นรายบคุคล  

ในสว่นของการถามคําถามนัน้ ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถถามคําถามที่เก่ียวกบัวาระการประชุมที่กําลงัพิจารณาได้ โดย
ท่านสามารถถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ซึ่งท่านสามารถทําได้โดยการไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์
ข้อความ และกดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ข้อความมายงัระบบเมื่อทา่นพิมพ์เสร็จ  และหากท่านต้องการสอบถามด้วยการสนทนา ให้ทา่น
ไปที่เมน ูParticipant ทางด้านลา่ง และกดปุ่ ม Raise hand เพื่อยกมือขึน้ เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเปิด
ไมค์เพื่อให้ท่านสอบถาม ซึ่งท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถพดูผ่านไมค์ได้
ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat ข้อความแทน เพื่อที่ผู้ดําเนินรายการจะได้ทํา
การอา่นคําถามให้กบัท่ีประชมุแทนทา่น ทัง้นี ้ในการถามคําถามแตล่ะครัง้ ทัง้ผา่นการพิมพ์ข้อความ หรือผา่นการสนทนา ขอความ
กรุณาให้ผู้ เข้าร่วมประชมุแจ้งช่ือ-นามสกลุ พร้อมระบวุา่ทา่นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมถามคําถามทกุครัง้ เพื่อ
ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน  ทัง้นี ้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสง่คําถามในแต่ละวาระ ซึ่งใน
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กรณีที่ไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดําเนินการประชุมต่อ หากผู้ ถือหุ้นมีคําถามเพิ่มเติม 
สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาผา่นช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทําการอา่นคําถามของทา่นในภายหลงั 

สําหรับเอกสารสําหรับประกอบการประชุมในวนันีบ้ริษัทได้ทําการจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านก่อนหน้านีเ้ป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยมีหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมด้วยเอกสารแนบจํานวน 10 รายการ ซึง่ประกอบด้วย สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2563; รายงานประจําปี 2563/แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR code ซึ่งรวมเอารายละเอียดของงบการเงินงวด
ประจําปี 2563 เข้าไว้ด้วยแล้ว; ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตามเดิม และกรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้ใหม่; รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 6; 
แบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F53-4 ); คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการ
ออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนในการเข้าประชุม ;รายช่ือกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ; หนงัสือมอบ
ฉนัทะ; ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น; และ แผนท่ีแสดงที่ตัง้การประชมุ 
 
เร่ิมการประชมุเวลา 14.00 น. 
 

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) 
ซึ่งได้แจ้งผู้ ถือหุ้นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมดงักล่าวแล้วผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”) พร้อมจดัสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์แล้ว 

และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 8 คน และที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น
จํานวน 27 คน รวมผู้ เข้าร่วมประชุม 35 คน นบัเป็นจํานวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 2,528,942,692 หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 58.27 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้และมีสทิธิออกเสยีง ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงกลา่วเปิดการประชมุสามญัประจําปีผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 และ ดําเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 
ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 

 
ประธานได้ชีแ้จง ว่าการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัท มีขึน้เมื่อวนัที่ 29 มิถนุายน 2563 โดย

รายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว มีทัง้สิน้ 
18 หน้า ด้วยกัน โดยเร่ิมจากหน้าที่ 13 ถึงหน้าที่ 30 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้

ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน’ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไป
เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
เห็นด้วย  2,528,942,692 เสยีง        คิดเป็นร้อยละ  100.00  
ไมเ่ห็นด้วย   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ        - 

  บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  -  
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที่ 2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชมุทราบ 
ทัง้นี ้สรุปภาพรวมของผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี หรือสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกบัผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุในวนันีท้กุทา่นจะได้รับรายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบของเอกสารซึง่พิมพ์จากข้อมลูใน QR Code เพิ่ม  

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปภาพรวมที่สําคญัของกลุ่มบริษัทโดยได้อธิบายถึงโครงสร้าง
ธุรกิจของบริษัท ซึง่แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1. กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 2. กลุม่เหลก็เกรดพิเศษ 3. กลุม่ธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจของบริษัท  

โดยในกลุม่วสัดกุ่อสร้างประกอบด้วย 5 บริษัทที่อยู่ในกลุม่ ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน บรูพา จํากดั เป็นผู้ผลิตและจําหนา่ย
เหล็กแท่งทรางยาว (Billet) , บริษัท ซนัเทค เมทลัส์ จํากดั บริหารจดัการเศษเหล็ก , บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จํากดั ผลิตและ
จําหนา่ยเหลก็รูปพรรณ , บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล จํากดั (“MTGL”) ผลติและจําหนา่ยเหลก็รูปพรรณ  และบริษัท มิลล์คอน ทิ
ฮา ลมิิเต็ด (“MTL”) ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบั Trading วสัดกุ่อสร้าง ทัง้ MTGL และ MTL ตัง้อยูท่ี่ สาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่  

ต่อมาในกลุม่ของเหล็กเกรดพิเศษ คือ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จํากดั ผลิตและจําหน่ายเหล็กลวดทัง้เกรดทัว่ไป
และเกรดพิเศษ ท่ีใช้สาํหรับอตุสาหกรรมรถยนต์ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 และ KOBE STEEL Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 

สว่นที่ 3 คือกลุม่ธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 4 บริษัท คือ บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จํากดั ดําเนินธุรกิจ
พลงังานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ , บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จํากัด ผลิตและจําหน่ายบสัดกัท์ ที่ใช้แทนสายไฟ , บริษัท 
มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด เป็นบริษัทที่ลงทุนทางด้านเทคโนโลยี , และสดุท้ายคือ บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินธุรกิจด้านขนสง่ 

ต่อจากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้รายการผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2563 ซึ่งบริษัทมีปริมาณการขายอยู่ที่ 
755,278 ตนั คิดเป็นมลูค่าขายรวม  11,449 ล้านบาท โดยมีกําไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 6.81 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2563 สําหรับสดัส่วน
การจําหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทในปี 2563 ยงัคงมีความใกล้เคียงกบัปีก่อน โดยสรุปรายละเอียดดงันี ้
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ปริมาณขายสนิค้าของกลุม่บริษัทแยกตามผลติภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ 2563 2562 

เหลก็เส้น 67% 62% 
เหลก็ลวด 7% 8% 
เหลก็รูปพรรณ 6% 5% 
เหลก็แทง่ทรงยาว 16% 15% 
Trading และอื่นๆ 4% 10% 

 
 จากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปภาพรวมของงานด้าน CSR  โดยแบง่ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการศกึษา โดยการ
ให้ความรู้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน พืน้ที่ใกล้โรงงานของบริษัทที่จงัหวดั ระยอง , ด้านสขุภาพ บริษัทได้ดําเนินการจดัทําหน้ากากผ้า 
และเจลแอลกอฮอล์ แจกให้กบัชาวบ้าน และบคุลากรทางการแพทย์ ในอําเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง , ด้านศาสนาวฒันธรรม
และประเพณี มีการถวายเทียนพรรษา และงานกฐินประจําปี , ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ได้ร่วมโครงการรวมใจไทยปลกูต้นไม้เพือ่
แผน่ดิน สบืสานสู ่100 ล้านต้น และกิจกรรมอาสาทาสยีางรถยนต์ รอบอาคารเรียน 
 สําหรับรางวัลต่างๆ ที่ทางบริษัทได้รับ ได้แก่ รางวัลยอดยี่ยมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร “MORAL 
BUSINESS FORUM 2020 , ร่วมงานธุรกิจคู่คุณธรรม นําไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน และรับมอบโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรม
ต้นแบบ ประจําปี 2563 จาก คณุอิทธิพล คณุปลืม้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม , เข้ารับรางวลัโครงการสง่เสริมอตุสาหกรรม
พืน้ฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR-DPIM) ประจําปี 2563 จากคุณวิษณุ ทบัเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมืองแร่ นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าร่วมการขึน้ทะเบียนสินค้า Made in Thailand ตามนโยบายของรัฐบาลที่
สนบัสนนุให้มีการใช้สนิค้าที่เป็นแบรนด์ในประเทศไทย 
 จากนัน้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้อธิบายภาพรวมของอตุสาหกรรมเหลก็ปี 2563  การบริโภคเหลก็อยู่ที่ 16.49 ล้านตนั 
ลดลงจากปีก่อน 2.16 ล้านตนั ทัง้นี ้คาดการณ์วา่ในปี 2564 การบริโภคเหหลก็จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.9 
 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพิ่มเติมอีก 
 
ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาตามรายละเอียดข้างต้น 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น 
 
 
ระเบียบวำระที่ 3   พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบังบการเงิน

ของบริษัทให้ที่ประชมุทราบ ทัง้นี ้รายละเอียดของงบการเงินงวดประจําปี 2563 ปรากฏตาม สิง่ที่แนบมา 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 
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ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วในรูปแบบของ QR Code ซึง่ในสว่นท้ายของรายงานประจําปี
ดงักลา่วจะมีข้อมลูงบการเงินงวดประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัท ได้นาํเสนอรายงานข้อมลูสาํคญัของงบการเงินงวดประจําปี 2563 ให้ที่

ประชมุทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินท่ีสาํคญัได้ ดงัตอ่ไปนี ้
          หนว่ย : ล้านบาท  

งบก ำไรขำดทุน 2563 2562 เปลี่ยนแปลง % 

รายได้รวม 11,640 17,308 -5,668 -33 

รายได้จากการขายและการบริการ 11,450 16,958 -5,508 -32 

ต้นทนุขายและการบริการ 10,670 16,214 -5,544 -34 

กําไรขัน้ต้น 780 744 36 5 

คา่ใช้จา่ยจากการขายและบริหาร 483 574 -91 -16 

ต้นทนุทางการเงิน 558 680 -122 -18 

กําไรสทุธิ -168 -12 -156 -1,264 

EBITDA 939  1,006  -66 -7 

 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรการบริษัทได้อธิบายเพิ่มเติมวา่ สาํหรับรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 ที่ลดลง 

เกิดจาการท่ีปริมาณขายและราคาขายโดยเฉลีย่ของทกุผลติภณัฑ์ที่ปรับลดลงจากปี 2562 
 

หนว่ย : ล้านบาท 

 
ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

 
หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าตา่ง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 

งบแสดงสำนะทำงกำรเงนิ 2563 2562 

สนิทรัพย์รวม  19,278 22,082 
หนีส้นิรวม 13,288 16,339 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,990 5,743 
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 19,278 22,082 
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ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

 
มติประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติอนมุตังิบการเงิน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
เห็นด้วย 2,516,101,061 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       99.49 

  ไมเ่ห็นด้วย      11,880,138  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.47 
งดออกเสยีง          961,493  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.04 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที่ 4  พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญโดยกำรจ่ำยจำกก ำไรสะสม 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท ได้รายงานรายละเอียดเก่ียวกบัการจา่ยปันผล
เป็นหุ้นสามญัโดยการจา่ยจากกําไรสะสมของบริษัทให้ที่ประชมุได้รับทราบ 
 

เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กําหนดวา่ในกรณีที่บริษัทไมม่ีเหตจํุาเป็นอื่นใดบริษัท มีนโยบายจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้แล้วในแตล่ะปี และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมม่ีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
แสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยในปีดําเนินงาน 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทมีผลขาดทุนสทุธิ
เป็นจํานวน 205,232,278 บาท (สองร้อยห้าล้านสองแสนสามหมื่นสองพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกําไร
สะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรเป็นจํานวน 186,198,877 บาท (หนึง่ร้อยแปดสบิหกล้านหนึง่แสนเก้าหมื่นแปดพนัแปดร้อยเจ็ดสบิเจ็ดบาท) 
จึงมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั และจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากกําไรสะสมให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั ตามรายละเอียด
ดงันี ้

บริษัทจะจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนั
แปดร้อยยี่สบิแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0267 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมในอตัรา 15 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ไมเ่กิน 120,674,331.20 บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัสามร้อย
สามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ในกรณีที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการจ่ายปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะตดัเศษหุ้น
ดงักลา่วทิง้ และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0267 บาท  

และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จํานวนไม่เกิน 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  
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โดยกําหนดให้วนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าตา่ง E-Voting เพื่อทํา
การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 

ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมือ่ทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ทา่นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสยีงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัโดยการจ่ายจากกําไรสะสมด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

เห็นด้วย  2,528,942,692 เสยีง        คิดเป็นร้อยละ      100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ            - 

 บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      -  
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุได้รับ
ทราบ 

นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ได้รายงานตอ่ที่ประชมุสามญัประจําปี ครัง้นี ้มกีรรมการจํานวน 3 ทา่นท่ีครบกําหนด
วาระการดาํรงตาํแหนง่ได้แก่  

1. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั   รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสาวสทุธิรัตน์  ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 
ทัง้นี ้ระหวา่งวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อ

รับเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการลว่งหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท และผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ใดเสนอช่ือผู้ เข้ารับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัท  

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลัน่กรอง และ
พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวงั เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีม้ีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
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ประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
หนึง่  

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูของกรรมการทัง้หมดที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
  
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิม่เตมิ และ เมือ่ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ จึงได้ขอให้ที่

ประชมุได้พิจารณาลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
 
พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั 
หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ทา่นผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าตา่ง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมือ่ทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้

ทา่นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสยีงของการประชมุต่อ โดยเจ้าหน้าทีจ่ะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัแิตง่ตัง้พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระกลบัเข้าดาํรง
ตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
  

เห็นด้วย  2,515,845,716  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.48 
  ไมเ่ห็นด้วย                 13,096,976  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.52 

งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

 
นายปรารถนา บงกชมาศ 
หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ทา่นผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าตา่ง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้ เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้

ทา่นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสยีงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนนทัง้หมด
จากในระบบลงคะแนน 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายปรารถนา บงกชมาศ  กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระกลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
  

เห็นด้วย   2,515,845,716  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.48 
ไมเ่ห็นด้วย                 13,096,976  เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.52 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
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นางสาวสทุธิรัตน์  ลสีวสัดิ์ตระกลู 
หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ทา่นผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าตา่ง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้ เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้

ทา่นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสยีงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนนทัง้หมด
จากในระบบลงคะแนน 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนมุตัแิตง่ตัง้นางสาวสทุธิรัตน์  ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระกลบั
เข้าดาํรงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
  

เห็นด้วย   2,515,846,021  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.48 
ไมเ่ห็นด้วย                 13,096,671  เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.52 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ และ 
แตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดข้างต้น 
   
ระเบียบวำระที่ 6    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
 

ประธาน ขอให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ได้นําเสนอรายละเอียดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  
 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ในสว่นของคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน ได้พจิารณาโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย จงึมมีติเสนอกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับปี 2563  ดงันี ้
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ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้กรรมการที่ดํารง
ตําแหนง่ในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ จะได้เบีย้ประชมุราย
ครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดยกรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุ
ดงักล่าวข้างต้น และกรรมการที่ดํารงตําแหน่งมากกว่า 2 ตําแหน่ง จะกําหนดขอบเขตให้ได้ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมได้แค่ 2 
คณะเทา่นัน้  

งบประมาณทัง้ปีสําหรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจํานวน 3,860,000 บาท โดยเมื่อได้
จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบตัิงานของแตล่ะคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น 
 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้

ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ตามรายละเอียด
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.00     
  ไมเ่ห็นด้วย                   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 

งดออกเสยีง             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ปี 2564 (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 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 30,000 10,000 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ - 5,000 

ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 30,000 10,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน - 5,000 
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บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที่ 7    พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2564 และก ำหนดค่ำสอบบัญช ี

 
ประธาน ขอให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท ได้นําเสนอรายละเอียดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  
 
นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) 
จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2564 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใด คนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2564 

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

และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศ
ไทย) จํากดั จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัทแทนได้ 

ทัง้นี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และ / หรือ
สว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะทีจ่ะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 
ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัท ประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,970,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและคา่บริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจํานวนไม่เกิน 12,033,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบริการ
อื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณากําหนด
คา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม   
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้

ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2564 และกําหนดค่า
สอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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เห็นด้วย  2,527,981,199  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.96  
ไมเ่ห็นด้วย                     961,493  เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.04 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

 
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทครัง้ที่  

6 (MILL-W6) 
  

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล กรรมการ เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 6 ให้ที่ประชมุได้พิจารณา 

 นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมคีวามประสงค์ที่ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 6 (“MILL-W6”) ในจํานวนไมเ่กิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยแปดสบิ
สองหุ้น) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 
หนว่ย โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ตามรายละเอียด
เบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัซึง่จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทใน สิ่งที่ส่งมำด้วย 4 

ทัง้นี  ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการอื่นใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัและการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2564 
 
 ประธานได้แจ้งที่ประชมุวา่  นาย ธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัท เก่ียวกบัในวาระนีว้า่ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่บริษัทจะออกใหม ่MILL-W6 ขอให้ทางผู้บริหาร ช่วยพิจารณาเปลีย่นการใช้สทิธิครั้งแรกให้รวดเร็วขึน้ จากวนั
ทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคมปี 2564 เป็น วนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน 2564 เป็นไปได้หรือไม ่น่าจะเป็นประโยชน์กบั
ผู้ ถือหุ้นมากกวา่ 
 นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัท ได้อธิบายว่า ตามที่ผู้ ถือหุ้นได้เสนอมานัน้ สามารถเปลี่ยนได้ โดยให้ผู้ ถือ
หุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่านอื่น ช่วยแสดงความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
เปลีย่นระยะเวลาการใช้สทิธิด้วย 
 
 ประธานได้ของให้ นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ อธิบายเพิ่มเติมถึงประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้สทิธิ
ให้เร็วขึน้  
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นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัท ได้ชีแ้จงว่า ตามทีกําหนดการใช้สิทธิของ MILL-W6 ในรายละเอียดของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ กําหนดวนัใช้สทิธิแปลงสภาพครัง้แรกไว้เป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือน ธนัวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการ
ได้มีมติ  ซึ่งในวนันัน้คณะกรรมการได้เห็นแล้ววา่มีความเหมาะสม แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบนัราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้การเปลี่ยนระยะเวลาการใช้สิทธิครัง้แรกให้เร็วขึน้ เป็นการเพิ่มสิทธิให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทําให้มีความหยืดหยุน่
มากขึน้ในการใช้สทิธิครัง้แรก โดยที่เง่ือนไขอื่นๆ ไมม่ีการเปลีย่นแปลง ทัง้นีก้ารดําเนินการดงักลา่ว สามารถเปลีย่นได้หากที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

 
ประธาน  ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จากเดิมวนัทําการ

สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ ถือหุ้ นท่านอื่นต้องเห็นชอบด้วย ในการ
เปลีย่นแปลงเร่ืองดงักลา่ว ใช่หรือไม ่

 
นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัท ได้ชีแ้จงว่า ณ ตอนนีไ้ม่มีความเห็นจากผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม ดงันัน้ จึงขอเสนอ

ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยเปลี่ยนแปลงกําหนดการใช้สิทธิของใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ครัง้แรกจากเดิมที่กําหนดไว้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน 
2564  โดยเง่ือนไขอื่นๆ ไมม่ีการเปลีย่นแปลง  

 
ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิ่มเติม 
 
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ครัง้ที่ 6 จํานวนไม่เกิน 905,057,482 หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น โดย ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก จากวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือน มิถนุายน 
2564 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 362,022,742.40 บำท (สำมร้อยหกสิบสอง
ล้ำนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบำทสี่สิบสตำงค์) โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 
905,056,856 หุ้น (เก้ำร้อยห้ำล้ำนห้ำหม่ืนหกพันแปดร้อยห้ำสิบหกหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.40 บำท (สี่สิบสตำงค์)จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บำท (สองพันสองร้อยเจด็
สิบเอ็ดล้ำนเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสองบำทสี่สิบสตำงค์) เป็น 1,909,701,340.00 บำท 
(หน่ึงพันเก้ำร้อยเก้ำล้ำนเจ็ดแสนหน่ึงพันสำมร้อยสี่สิบบำท) 

 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบยีน

ของบริษัทให้ที่ประชมุพิจารณา 
 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู รายงานตอ่ท่ีประชมุว่า เนื่องจากใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 5 
(“MILL-W5”) ได้หมดอายไุปเมื่อวนัท่ี 10 กรกฏาคม  2563 และ มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของ MILL-W5 
ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจํานวน 905,056,856  หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   บริษัทจึงต้องดําเนินการลดทุนจด
ทะเบียนในสว่นของหุ้นท่ียงัมิได้ออกจําหนา่ยนีอ้อก โดยการลดทนุจดทะเบียนจํานวน  362,022,742.40  บาท (สามร้อยหกสบิสอง
ล้านสองหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยสีส่บิสองบาทสีส่บิสตางค์) 
   
 ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้น ได้ซกัถาม 

หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทํา
การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้ เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการการลดทนุจดทะเบียนจํานวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อย
หกสบิสองล้านสองหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยสี่สบิสองบาทสี่สบิสตางค์) โดยการลดหุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน 905,056,856 หุ้น (เก้าร้อย
ห้าล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้ น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,271,724,082.40 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 
1,909,701,340.00 บาท (หนึ่งพนัเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพนัสามร้อยสี่สิบบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                          -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิของบริษัทให้ที่ประชมุได้พิจารณา 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่
ปรากฏในระเบียบวาระท่ี10 ที่ผา่นมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 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                   -     หุ้น - 

และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้คณะกรรมการและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ถ้อยคํา เพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตาม
รายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

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

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที่ 11 พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บำท (สี่ ร้อยเก้ำสิบสี่
ล้ำนสำมหมื่นสี่ ร้อยสำมบำทยี่สิบสตำงค์) โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 
1,235,076,008 หุ้น (หน่ึงพันสองร้อยสำมสิบห้ำล้ำนเจ็ดหม่ืนหกพันแปดหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้ 
0.40 บำท (สี่สิบสตำงค์) จำกเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บำท (หน่ึงพันเก้ำร้อย
เก้ำล้ำนเจ็ดแสนหน่ึงพันสำมร้อยสี่สิบบำท) เป็น 2,403,731,743.20 บำท (สองพันสี่ ร้อยสำม
ล้ำนเจ็ดแสนสำมหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยสี่สิบสำมบำทยี่สิบสตำงค์) 

 
ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิของบริษัทให้ที่ประชมุได้พิจารณา 
 นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือเป็นการรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็น
ทนุหมนุเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี ้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 494,030,403.20 บาท (สี่
ร้อยเก้าสบิสีล้่านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สบิสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,235,076,008 หุ้น (หนึง่พนัสองร้อย
สามสบิห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์)  

     1.) การเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 120,674,331.20 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พนัสามร้อยสามสิบเอ็ด
บาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวนไมเ่กิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนัแปดร้อย
ยี่สบิแปดหุ้น) เพื่อเตรียมไว้สาํหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 

     2.) การเพิ่มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ จํานวนไมเ่กิน 362,022,992.80 บาท (สามร้อยหกสบิสองล้านสองหมื่นสอง
พนัเก้าร้อยเก้าสบิสองบาทแปดสบิสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวนไมเ่กิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่น
เจ็ดพนัสีร้่อยแปดสบิสองหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 6 (“MILL-W6”) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

     3.) การเพิ่มทนุจํานวน 11,333,079.20 บาท (สบิเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพนัเจ็ดสบิเก้าบาทยี่สบิสตางค์) 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 28,332,698 หุ้น (ยี่สบิแปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพนัหกร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) เพื่อรองรับ
การปรับสทิธิของ MILL–W4 

     ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุตาม ข้อ 2) คอื เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้
เป็นทนุหมนุเวยีน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี ้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 
 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้ เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ทา่นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสยีงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนนทัง้หมด
จากในระบบลงคะแนน 
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อย
เก้าสิบสี่ล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพนัสอง
ร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 1,909,701,340.00 
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บาท (หนึ่งพนัเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพนัสามร้อยสี่สิบบาท) เป็น 2,403,731,743.20 บาท (สองพนัสี่ร้อยสามล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยสีส่บิสามบาทยี่สบิสตางค์) ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที่ 12 พิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิของบริษัทให้ที่ประชมุได้พิจารณา 
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่
ปรากฏในระเบียบวาระท่ี 11 ที่ผา่นมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความ
ดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 2,403,731,743.20 บาท (สองพนัสีร้่อยสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึง่พนัเจ็ด

ร้อยสีส่บิสามบาทยี่สบิสตางค์) 

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

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

แปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ                   -     หุ้น - 

 
และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัใิห้คณะกรรมการและ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ถ้อยคาํ เพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง  E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
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 ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ          - 

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  
ระเบียบวำระที่ 13 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท ได้เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิของบริษัทให้ที่ประชมุได้พิจารณา 
 

นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า จากที่บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจํานวน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่ล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จํานวน 1,235,076,008 หุ้น (หนึง่พนัสองร้อยสามสบิห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) 
บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1.) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพนัแปดร้อย
ยี่สบิแปดหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั 

 2.) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไมเ่กิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยแปดสบิสองหุ้น) 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 6 (“MILL-W6”) 

3.) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 28,332,698 หุ้น (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพนัหกร้อยเก้า
สบิแปดหุ้น) เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (“MILL-W4”) 
 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรเช่น (1) การจดัสรร
หุ้นสามญั ในแตล่ะคราวเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคา่หุ้น เง่ือนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั เพิ่มทนุดงักลา่ว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ดําเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (3) ลงนามในเอกสารคําขอ
อนญุาต คําขอผอ่นผนัตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นคํา
ขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
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ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทํา

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกําหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้
ท่านกลบัมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ          - 

  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
ระเบียบวำระที่ 14 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธาน ได้สอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ เพิ่มเติม อกีหรือไม ่และเมื่อปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดเสนอเร่ืองอื่นๆ 
อีก ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือ แสดงความเห็น  
 

และ เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติมอื่นๆ อกี ประธาน ได้กลา่วปิดประชมุ โดยได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ใช้สทิธิเข้าร่วมประชมุในการประชมุสามญัประจําปี ครัง้ที่ 1/2564 นี ้ 

 
 
ปิดประชมุ เวาลา 15.38 น. 
 

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

เลขานกุารบริษัท 


