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ที่  MILL 008/2564 
วันที่  29 เมษำยน 2564 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ครัง้ที่ 1/2564 

ขึน้ ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 โดยเป็นการจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกําหนดวา่ด้วยการประชมุผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งทําการถ่ายทอดสด ณ.ชัน้28 อาคารธนิยะพลาซ่า 
ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

ทัง้นี ้มีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 35 คน ถือหุ้นรวมกนั
ทัง้สิน้ 2,528,942,692 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 58.27 ของหุ้ นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญ
ประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. โดยที่ประชมุมีมติดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 

ด้วยคะแนนเสยีง 
  เห็นด้วย  2,528,942,692 เสยีง        คิดเป็นร้อยละ  100.00  
  ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ            - 
  งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ            - 
  บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      -    
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

2. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่  2563 และ
รายงานประจําปี 2563 
 

3. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
ด้วยคะแนนเสยีง 

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 
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4. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัโดยการจ่ายจากกําไรสะสม 
ด้วยคะแนนเสยีง 

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

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแนง่ตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ดงันี ้
 

5.1 พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั   รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

ด้วยคะแนนเสยีง 
 เห็นด้วย  2,515,845,716  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.48 

                ไมเ่ห็นด้วย                13,096,976  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.52 
   งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
   บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

5.2 นายปรารถนา บงกชมาศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,515,845,716  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.48 

              ไมเ่ห็นด้วย                 13,096,976  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.52 
 งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

5.3 นางสาวสทุธิรัตน์  ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
      กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการพฒันา 
      ทรัพยากรมนษุย์ 

ด้วยคะแนนเสยีง 
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 
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6. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ปี 2564 
(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 

 
ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กบักรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้กรรมการที่ดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการกํากบัดูแลกิจการ จะได้เบีย้ประชุม
รายครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดยกรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้
ประชมุดงักลา่วข้างต้น และกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่มากกวา่ 2 ตําแหนง่ จะกําหนดขอบเขตให้ได้คา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุได้
แค ่2 คณะเทา่นัน้  

งบประมาณทัง้ปีสาํหรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจํานวน 3,860,000 บาท โดยเมื่อได้
จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบตัิงานของแตล่ะคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสยีง 

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

    ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  

7. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติแต่งตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ประจําปี 2564 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2564 
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 1. นางสาวสาวินี     สะวานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7092 หรือ 
 2. นางสาวนภาพร   สาธิตธรรมพร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7494 หรือ 
 3. นายปิตินนัท์    ลลีาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 11133 

 
นอกจากนี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์

และ / หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะ มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษัท ประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,970,000 บาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจํานวนไม่เกิน 12,033,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ค่าบริการอื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกติ  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณา
กําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,527,981,199  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      99.96  

               ไมเ่ห็นด้วย                     961,493  เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.04 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

8. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ครัง้ที่ 6 จํานวนไมเ่กิน 905,057,482 หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  แตเ่นื่องจากผู้ ถือหุ้น
เสนอให้มีการเปลีย่นแปลงกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก จากวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวนัทํา
การสดุท้ายของเดือน มิถนุายน 2564 ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้เปลี่ยนแปลงกําหนดการใช้สิทธิวนั
แรก จากเดิมคือวนัทําการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม 2564 เป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือน มิถนุายน 2564 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,528,942,692   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 

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

9. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิการการลดทนุจดทะเบียนจํานวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อยหก
สบิสองล้านสองหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยสีส่บิสองบาทสีส่บิสตางค์) โดยการลดหุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน 905,056,856 
หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นหกพนัแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)จากเดิม
ทนุจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสีพ่นัแปดสบิสองบาท
สีส่บิสตางค์) เป็น 1,909,701,340.00 บาท (หนึง่พนัเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึง่พนัสามร้อยสีส่บิบาท) 
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ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
   บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 

   ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

10. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,528,942,692   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
  บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

11. ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวนไมเ่กิน 494,030,403.20 บาท (สีร้่อยเก้า
สบิสีล้่านสามหมื่นสีร้่อยสามบาทยี่สบิสตางค์) โดยการออกหุ้ นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 1,235,076,008 หุ้น 
(หนึ่งพนัสองร้อยสามสบิห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้ 0.40 บาท (สี่สบิสตางค์) จากเดิมทนุจด
ทะเบียน 1,909 ,701 ,340.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท) เป็น 
2,403,731,743.20 บาท (สองพนัสีร้่อยสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยสีส่บิสามบาทยี่สบิสตางค์) 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

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

 12.   ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย  2,528,942,692  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

               ไมเ่ห็นด้วย                -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
  งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 บตัรเสยี   -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 
 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 13.    ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสยีง 

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

 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


