
    
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น  
ครั้งที ่1/2565 

 
 
 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

วันที ่28 เมษายน 2565 
เวลา  14.00 น. 

 
 
 
 

ณ บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) ช้ัน 29 อาคารธนิยะพลาซา่ 
ถนนสีลม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 

แบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
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วนัท่ี 29 มีนาคม 2565 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  

1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 / แบบ 56-1 One Report พรอ้มงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2565 ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ 
4. รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ 

ผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิัท และ บรษิัทย่อย (ESOP-W) 
5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F53-4 ) 
6. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้รว่มประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน ในการ 

ประชมุผูถื้อหุน้ขัน้ตอนในการเขา้ประชมุ 
7. รายชื่อกรรมการอิสระของบรษิัทที่เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) และ ใบประจ าต่อ 
9. ขอ้บงัคบัของบรษิัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
10.  แผนท่ีตัง้ของสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

 
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหจ้ดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อ

หุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยท าการถ่ายทอดสด ณ บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 
29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 แบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
        
ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 
 
หลักการและเหตุผล บริษัท ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 และได้
ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย ์
ตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 จึง
ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อ
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุ ดงักล่าว 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรายงานประจ าปี  2564 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 

หลักการและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีของบรษิัท ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 ดงักล่าว 
 
หมายเหตุ ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 
หลักการและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั
ของบริษัท ขอ้ 48 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการท างบดุลและ งบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นี ้ไดร้บัการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดสรุปสาระส าคญั
จากงบการเงิน ดงันี ้

       หน่วย : ลา้นบาท 
ฐานะทางการเงนิ ปี 2564 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรพัย ์ 19,271 13,903 

หนีสิ้น 12,929 7,513 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,342 6,390 

       หน่วย : ลา้นบาท 
ผลการด าเนินงาน ปี 2564 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายไดร้วม 15,812 12,677 

ค่าใชจ้า่ยรวม 15,044 12,303 

ก าไรสทุธิ 379 142 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ (0.080) (0.030) 
 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
และ ไดร้บัการการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทแลว้ 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
 
หลักการและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดบริษัท มี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้ง
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บนัทึกดงันี ้
 ก าไรส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  141,850,742 บาท 
 ก าไรก่อนการจดัสรร    141,850,742 บาท 
 หกั ส ารองตามกฎหมาย (5% ของก าไรสทุธิประจ าปี)     7,092,538 บาท 
 ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร    134,758,204 บาท 
 ทัง้นี ้บรษิัทจะจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 7,092,538 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ รวมเป็น
เงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 100,610,908 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.19 ของทนุจดทะเบียน 

โดยในปีด าเนินงาน 2564 งบการเงินเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบรษิัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้
จดัสรรเป็นจ านวน 264,852,866 บาท จึงมีความประสงคท์ี่จะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั และจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากก าไรสะสม
ใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั ตามรายละเอียดดงันี ้
 จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัและจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากก าไรสะสมใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 462,973,596 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.04 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 
รวมมลูค่าไม่เกิน  185,189,438.40 บาท ในกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจากการจ่ายปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บรษิัทจะตดั
เศษหุน้ดงักล่าวทิง้ และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหก้บัเศษของหุน้ท่ีปัดทิง้ ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท  

และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จ านวนไม่เกิน 46,297,359.25 บาท ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรษัฎากร 

การจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัตามขา้งตน้ รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ 
 

โดยก าหนดให้วันที่  10 พฤษภาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2564  ปี 2563 
1.ก าไรสทุธิ (บาท) (งบเฉพาะกิจการ) 141,850,732 - 205,232,278 
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.05 0.03 
3. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)  N/A N/A 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายหุน้ปัน
ผลเป็นหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 
0.05 บาท โดยการจา่ยจากก าไรสะสม และก าหนดใหว้นัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อ
รบัสิทธิปันผล และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอยีดที่ไดเ้สนอขา้งตน้ 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            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 4 

หมายเหต ุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน  

 
ระเบียบวาระที ่5            พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) 
  
หลักการและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 23 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็น
กรรมการไดอ้ีก โดยในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 นี ้มีกรรมการที่จะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในอัตรา
หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 
 

1. พลเอกวินยั    ภทัทิยกลุ  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 2. นายอภิชาติ    จีระพนัธุ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
/ กรรมการอิสระ 

3.นายโสภณ     ผลประสิทธ์ิ  กรรมการ  
 
ทัง้นี ้ระหว่างวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบั

เลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการล่วงหนา้ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซดบ์ริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอชื่อผูเ้ขา้รบัเลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการบรษิัท 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการ
กลั่นกรอง และพิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ีคุณสมบตัิที่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก
วาระหนึ่ง  

ทัง้นี ้ส าหรบัพลเอกวินยั ภทัทิยกุล และนายอภิชาติ จีระพนัธ ์คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได้
เสียในวาระนี ้ไดร้ว่มกนัพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ไดน้ า 
ความรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัท 

 
ทัง้นี ้ประวตัิและขอ้มลูของกรรมการทัง้หมดที่ไดร้บัการเสนอชื่อแต่งตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยในส่วนของการเลือกตัง้กรรมการ จะท าการลงมติเลือกตัง้เป็นรายบคุคล  
 
ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 
หลักการและเหตุผล ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาโดย
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย จึงมีมติเสนอก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2565  ดงันี ้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
(บาท/คน) 

ปี 2564 (ปีทีผ่่านมา) 
(บาท/คน) 

รายเดือน รายคร้ัง รายเดือน รายคร้ัง 

ประธานกรรมการ 60,000 10,000 60,000 10,000 

รองประธานกรรมการ 25,000 5,000 25,000 5,000 

กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 5,000 5,000 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 5,000 5,000 - 5,000 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน 

30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

5,000 5,000 - 5,000 

 
หมายเหตุ  

ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กับกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี ทั้งนี ้กรรมการที่ด  ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากับดูแลกิจการ จะไดเ้บีย้ประชุมราย
ครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดยกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชุม
ดงักล่าวขา้งตน้ และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกว่า 2 ต าแหน่ง จะก าหนดขอบเขตใหไ้ดค้่าตอบแทนและเบีย้ประชมุไดแ้ค่ 2 คณะ
เท่านัน้  

งบประมาณทั้งปีส าหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,980,000 บาท โดยเมื่อได้
จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการตามปรมิาณการปฏิบตัิงานของแต่ละคณะกรรมการ 

 
ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 
    
หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อที่ 45  ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการ
พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิใหแ้ต่งตัง้บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคน
ใด คนหน่ึงตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทในปี 2565 
 

1. คณุสาวินี สะวานนท ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7092 
2. คณุปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133 
3. คณุธัญญรตัน ์ คงนิวฒันศ์ิร ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11887 

 
นอกจากนี ้บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธแ์ละ / 

หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงภาระหนา้ที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแลว้ เห็นควรก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบับริษัท ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,830,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจ านวนไม่เกิน 10,555,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบริการ
อื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้า่ย
พิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 
ทัง้นี ้โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้อนมุตัิให ้บรษิัท พีเคเอฟ 

ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ด  าเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบงบการเงินของบรษิัทมาแลว้ 3 ปี 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 

(ปีทีผ่่านมา) 
1.  ค่าสอบบญัชีของบรษิัทและบรษิทัย่อย 10,555,000 บาท 10,805,000 บาท 

2. ค่าบรกิารอื่นๆ  N/A 267,586 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติแต่งตัง้ คุณสาวิณี  สะวานนทผ์ูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7092 และ/หรือ และ/หรือ คุณปิตินันท ์ลีลา
เมธวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่11133 และ/หรือ คุณธัญญรตัน ์คงนิวฒันศ์ิริ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 11887 แห่งบริษัท 
พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 และ ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีตามรายนามดังกล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่น
ของ บริษัท  บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูป้ฏิบัติหนา้ที่แทนได ้และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี 
2565 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 3,980,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบรกิารอื่นๆ) และรวมของบรษิัทย่อยจ านวนไม่
เกิน 10,555,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและคา่บรกิารอื่นๆ) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ 
 ใหค้ณะกรรมการเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  

 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8             พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่
กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W) 
 
หลักการและเหตุผล บรษิัทมีความประสงคท์ี่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทใหแ้ก่
กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย (ESOP-W) อาย ุ3 ปี โดยไม่คิดมลูคา่ จ านวนไม่เกิน 230,000,000 
หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.80 บาท (เวน้แต่มี
การปรบัสิทธิ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
 และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูม้ีอ  านาจพจิารณา
ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W และวิธีการใชสิ้ทธิ รวมถงึลงนามในค าขออนญุาต ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W ซึง่รวมถงึการติดต่อและยื่นค าขออนญุาต และเอกสารดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W ตามสมควร 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W) ในจ านวนไม่
เกิน 230,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W ต่อไป 

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุออกเสียงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
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ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมตัิการการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 4,933,313.60 บาท โดยการลดหุน้สามัญ
จ านวนไม่เกิน 12,333,284 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,403,731,743.20 บาท เป็น 2,398,798,429.60 บาท  

 
หลักการและเหตุผล ภายใตพ้ระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดว่าบรษิัท
จะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ไดเ้มื่อหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้
ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ดงันัน้ เพี่อให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้งมีการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายออกก่อน 

ดว้ยเหตดุงักล่าวขา้งตน้บรษิัทจงึตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียนในส่วนของหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่าย ดงันี ้
- ลดทุนจดทะเบียนจ านวน จ านวน 4,933,313.60 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดอ้อกและเสนอขายจ านวน 

12 ,333 ,284 หุ้น  มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,403 ,731 ,743.20 บาท เ ป็น 

2,398,798,429.60 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 4,933,313.60 บาท โดยการลดหุน้สามัญจ านวน 12,333,284 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน  2,403,731,743.20 บาท เป็น 2,398,798,429.60 บาท  
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ผ่านมา
ขา้งตน้ บรษิัท จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน  
 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,398,798,429.60 บาท (สองพนัสามรอ้ยเกา้สิบแปดลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นแปด
พนัส่ีรอ้ยยี่สิบเกา้บาทหกสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 5,996,996,074 หุน้ (หา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบหกลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นหกพนัเจด็
สิบส่ีหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ 
 หุน้สามญั 5,996,996,074 หุน้ (หา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบหกลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นหกพนัเจด็

สิบส่ีหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ                   -      - 

 
ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

            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 9 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียน 

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่11 พิจารณาเร่ืองการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 852,748,013.20 บาท  โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 2,398,798,429.60 บาท เป็น 3,251,546,442.80 บาท 

 
หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการรองรบัการขยายกิจการของบรษิัท และ/หรือ ใชเ้ป็นทนุหมนุเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี ้
คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน  852,748,013.20 บาท  โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,131,870,033 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท  

1.) การเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 185,189,438.40  บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 462,973,596 หุน้ เพื่อ
เตรียมไวส้ าหรบัรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั 

2.) การเพิ่มทุนจ านวน 20,758,574.80 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 51,896,437 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้0.40 
บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของ MILL –W4 

3.) การเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 92,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ (มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร/พนกังาน
ของบรษิัท และบรษิัทย่อย (ESOP-W)  

4.) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 554,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละไม่เกิน 
30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  1,387,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 852,748,013.20 บาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้
0.40 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,398,798,429.60 บาท เป็น 3,251,546,442.80 บาท 
 
หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
หลักการและเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 ที่ผ่านมา
ขา้งตน้ บรษิัท จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน  
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 3,251,546,442.80 บาท (สามพนัสองรอ้ยหา้สิบเอด็ลา้นหา้แสนส่ีหมื่นหกพนัส่ี
รอ้ยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 8,128,866,107.00 หุน้ (แปดพนัหนึ่งรอ้ยยี่สิบแปดลา้นแปดแสนหกหมื่นหกพนั
หน่ึงรอ้ยเจด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:     
 หุน้สามญั   8,128,866,107.00 หุน้ 

 
(แปดพนัหนึ่งรอ้ยยี่สิบแปดลา้นแปดแสนหกหมื่นหกพนั
หน่ึงรอ้ยเจด็หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - - 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 
หลักการและเหตุผล จากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 852,748,013.20  บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1.) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 185,189 ,438.40  บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 
462,973,596 หุน้ เพื่อเตรียมไวส้ าหรบัรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั 

2.) การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวน 20,758,574.80 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 51,896,437 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว ้0.40 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของ MILL –W4 

3.) การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 92,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ 
(มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร/
พนกังานของบรษิัท และบรษิัทย่อย (ESOP-W)  

4.) การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 554,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ย
ละไม่เกิน 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  1,387,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.40 บาท ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทนุแบบ General Mandate 
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 ทั้งนี ้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปดังกล่าว อาจเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right 
Offering: RO) และ/หรือวิ ธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ในจ านวนรวมกันทั้ง สิ ้นไม่ เกิน 
1,387,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม (Right Offering: RO) เพียงอย่างเดียว และ/หรือ เสนอขายหุน้
รวมกนักบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุน้รวมกนัใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั  สดัส่วนที่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดนี ้จะตอ้งไม่เกิน 462,000,000 หุน้ หรือ คิดเป็นจ านวนไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 
ของทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ี คณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทนุแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 การเพิ่มทุนดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้
ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆในการจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราว (ข) ก าหนด
ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจ ากัด ตลอดจนการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อน
ผนั และเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียน
เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (จ) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตามสมควร 

 ทัง้นี ้หากมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) บริษัทจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัด ซึ่งเป็นผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทุน
จะต้องไม่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกันของบริษัท และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ดังกล่าวจะค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลังไม่
นอ้ยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ก าหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุน้เพิ่มทุนในแต่ละครัง้ ซึ่งราคาถัวเฉล่ียดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ
ราคาตลาด  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออก
ใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุจ านวนไม่เกิน 852,748,013.20  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 
บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
หมายเหต ุ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่14 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 ทัง้นี ้บริษัท ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 
 อนึ่ง บรษิัท ไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชญิประชมุ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 
(www.millconsteel.com) ดว้ยแลว้ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ซึ่งจะท าการถ่ายทอดสดตามวนั 
เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารเขา้รว่มประชมุและขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวก 
รวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6  โดยบรษิัทจะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9   

หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้รว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงักล่าว สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระท่าน 
ใดท่านหนึ่งของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7  และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพรอ้มเอกสาร
ประกอบมายงั นกัลงทุนสมัพนัธ ์บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริ
ยวงศ์ เขตบางรัก  ก รุง เทพมหานคร10500 โทร.02-652-3333 หรือโดยการสแกน หรือถ่ าย รูปมายังบริษัทที่ อี เ มล : 
millcon_ir@millconsteel.com โดยใหถ้ึงบรษิัทภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565  

ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ปิดใหม้ีการส่งค าถามล่วงหนา้ หากมีค าถามที่ประสงคจ์ะใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการ
ประชุมครั้งนี ้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทสามารถส่งค าถามล่วงหน้าถึงบริษัทตามที่อยู่ที่ ระบุ ในข้างต้น หรือโดยอีเมล 
millcon_ir@millconsteel.com  

 
 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                      นายประวิทย ์หอรุง่เรือง 
          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 

 

 

http://www.millconsteel.com/
mailto:millcon_ir@millconsteel.com
mailto:millcon_ir@millconsteel.com
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           สิ่งทีส่่งมำด้วย 1 
บริษัท มิลลค์อนสตีล จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
เวลำและสถำนที ่
 

ประชมุเมื่อ วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) ตามพระราชกาํหนด
ว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยใชร้ะบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ โดยทาํการถ่ายทอดสด ณ บริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกัด (มหาชน) ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสี
ลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  
โดยมีกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย เขา้รว่มประชมุดงันี ้
กรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุมีทัง้หมด 10 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยแบ่งเป็น 
 
กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ                ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
2. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์                 กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา  
                                             และกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ   
3. นายปรารถนา บงกชมาศ   กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ   
                                            กาํหนดคา่ตอบแทน /  
4. นายประวิทย ์   หอรุง่เรือง           กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ /  
                                            กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
5. นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู     กรรมการบรษิัท / กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ / 
                                        กรรมการบรหิารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบรหิารบคุคลและ 

นวตักรรม 
 
กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุมผ่ำนโปรแกรม ZOOM 
1. พล.ต.อ. สนุทร ซา้ยขวญั       รองประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์       กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารการลงทนุ / กรรมการบรหิารความ

เส่ียง / กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละ
การเงิน 

3. นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู    กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร /กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
                                            กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ / ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
4. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ              กรรมการบรษิัท   
5. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ  กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการบรหิารการลงทนุ 
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ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้ำร่วมประชุม 
คณุปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133     (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
 
ทีผู้่ทีร่่วมเป็นสกัขพียำนในกำรนับคะแนนเสียง 
นายศภุกร รณะนนัทน ์  ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย บรษิัท เอม็ แอนด ์ที ลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั  
 
เร่ิมกำรประชุม 
 

นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดช้ีแ้จงวิธีการลงคะแนนใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ เนื่องจากการประชมุ
ในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงมี
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงดังนี ้กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้จะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งดาํเนินการใดๆ ระบบจะทาํการ
รวบรวมคะแนนเสียงโดยอตัโนมตัิ กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบ
หนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กาํหนด เป็นเวลา1 นาที เมื่อท่านกดเลือกการลงคะแนนแลว้ 
ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่ายืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถทาํไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หากวาระไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้
จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนไดแ้ละสาํหรบัผูเ้ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณม์ือถือหรือ Tablet ขอใหท้่านสลบั
จากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพื่อทาํการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting และเมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 
ขอใหท้่านกลบัมายงัหนา้ต่าง E–meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ  โดยระบบจะทาํการ
รวบรวมคะแนน ดว้ยการนบัคะแนนรวมจากผูท้ี่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ี่ลงคะแนนล่วงหนา้ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

โดยในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษัทในวนันี ้มีระเบียบวาระรวมทัง้สิน้ 14 วาระ โดยแบ่งเป็น วาระเพื่อ
พิจารณาที่ตอ้งถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 5 
วาระ, ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 รวม 1 วาระ, ถือเสียงขา้งมากรวม 6 วาระ วาระเพื่อทราบอีก 1 วาระ และ วาระอื่นๆ อีก 1 วาระ 
สาํหรบัวิธีการลงคะแนนเสียงหุน้สามญัจาํนวนหุน้ 1 หุน้ จะมีเสียงเท่ากบั  1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรืองดออก
เสียง จะสรุปว่าไดม้ีการลงมติเป็นเอกฉนัท ์ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ ประสงคจ์ะ “งดออกเสียง” ท่านสามารถกดเลือก 
“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ได ้และสาํหรบัวาระเพื่อทราบ ท่านจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได ้ทัง้นีใ้นวาระที่เก่ียวขอ้ง
กับการเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่งตามวาระและกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตัง้ใหม่จะทาํการพิจารณาลงมติ
อนมุตัิเป็นรายบคุคล  

ในส่วนของการถามคาํถามนัน้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถถามคาํถามที่เก่ียวกบัวาระการประชุมที่กาํลงัพิจารณาได ้โดย
ท่านสามารถถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์้อความ ซึ่งท่านสามารถทาํไดโ้ดยการไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์
ขอ้ความ และกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ความมายงัระบบเมื่อท่านพิมพเ์สรจ็  และหากท่านตอ้งการสอบถามดว้ยการสนทนา ใหท้่าน
ไปที่เมนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ ม Raise hand เพื่อยกมือขึน้ เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หนา้ที่จะดาํเนินการเปิด
ไมคเ์พื่อใหท้่านสอบถาม ซึ่งท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด้
ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์าํถามของท่านมาทางช่องทาง Chat ขอ้ความแทน เพื่อที่ผูด้าํเนินรายการจะไดท้าํ
การอ่านคาํถามใหก้บัท่ีประชมุแทนท่าน ทัง้นี ้ในการถามคาํถามแต่ละครัง้ ทัง้ผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความ
กรุณาใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุแจง้ชื่อ-นามสกลุ พรอ้มระบวุ่าท่านมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริ่มถามคาํถามทกุครัง้ เพื่อ
ประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น  ทัง้นี ้บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุส่งคาํถามในแต่ละวาระ ซึ่งใน
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กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดาํเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคาํถามเพิ่มเติม 
สามารถพิมพค์าํถามเขา้มาผ่านช่องทาง Chat เจา้หนา้ที่จะทาํการอ่านคาํถามของท่านในภายหลงั 

สาํหรบัเอกสารสาํหรบัประกอบการประชุมในวนันีบ้ริษัทไดท้าํการจดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ทกุท่านก่อนหนา้นีเ้ป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ โดยมีหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารแนบจาํนวน 10 รายการ ซึ่งประกอบดว้ย สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2563; รายงานประจาํปี 2563/แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR code ซึ่งรวมเอารายละเอียดของงบการเงินงวด
ประจาํปี 2563 เขา้ไวด้ว้ยแลว้; ขอ้มลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อแต่งตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ตามเดิม และกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตัง้ใหม่; รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 6; 
แบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F53-4 ); คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้รว่มประชมุ และการ
ออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผูถื้อหุน้ ขั้นตอนในการเขา้ประชุม ;รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรบัมอบฉันทะ; หนังสือมอบ
ฉนัทะ; ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้; และ แผนท่ีแสดงที่ตัง้การประชมุ 
 
เริ่มการประชมุเวลา 14.00 น. 
 

ประธานกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้แต่เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ โรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) 
ซึ่งไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมดังกล่าวแลว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) พรอ้มจดัส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณียแ์ลว้ 

และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 8 คน และที่ไดร้ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้
จาํนวน 27 คน รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม 35 คน นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกันทัง้สิน้ 2,528,942,692 หุน้ หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 58.27 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ละมีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท จึงกล่าวเปิดการประชมุสามญัประจาํปีผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 และ ดาํเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 
ระเบียบวำระที ่1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

 
ประธานไดช้ีแ้จง ว่าการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัท มีขึน้เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2563 โดย

รายละเอียดของรายงานการประชมุดงักล่าวปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ มีทัง้สิน้ 
18 หนา้ ดว้ยกัน โดยเริ่มจากหนา้ที่ 13 ถึงหนา้ที่ 30 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ดงักล่าวไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

 
ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอให้

ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน’ 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไป
เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เห็นดว้ย  2,528,942,692 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       - 
งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        - 

  บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  -  
  ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที ่2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบภาพรวมของผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย ์หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผูร้ายงานใหท้ี่ประชมุทราบ 
ทั้งนี ้สรุปภาพรวมของผลการดาํเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พรอ้มกับขอ้มูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาํปี หรือส่ิงที่ส่งมาดว้ยลาํดบัที่ 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกับผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุในวนันีท้กุท่านจะไดร้บัรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพจ์ากขอ้มลูใน QR Code เพิ่ม  

นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร ไดสุ้รปภาพรวมที่สาํคญัของกลุ่มบริษัทโดยไดอ้ธิบายถึงโครงสรา้ง
ธุรกิจของบรษิัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มวสัดกุ่อสรา้ง 2. กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ 3. กลุ่มธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจของบรษิัท  

โดยในกลุ่มวสัดุก่อสรา้งประกอบดว้ย 5 บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษัท มิลลค์อน บูรพา จาํกัด เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย
เหล็กแท่งทรางยาว (Billet) , บริษัท ซนัเทค เมทลัส ์จาํกัด บริหารจดัการเศษเหล็ก , บริษัท มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จาํกัด ผลิตและ
จาํหน่ายเหล็กรูปพรรณ , บรษิัท มิลลค์อน ทิฮา จีอีแอล จาํกดั (“MTGL”) ผลิตและจาํหน่ายเหล็กรูปพรรณ  และบรษิัท มิลลค์อน ทิ
ฮา ลิมิเต็ด (“MTL”) ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบั Trading วสัดกุ่อสรา้ง ทัง้ MTGL และ MTL ตัง้อยู่ที่ สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า  

ต่อมาในกลุ่มของเหล็กเกรดพิเศษ คือ บริษัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล จาํกัด ผลิตและจาํหน่ายเหล็กลวดทัง้เกรดทั่วไป
และเกรดพิเศษ ท่ีใชส้าํหรบัอตุสาหกรรมรถยนต ์โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 50 และ KOBE STEEL Limited ถือหุน้รอ้ยละ 50 

ส่วนที่ 3 คือกลุ่มธุรกิจที่สนบัสนุนธุรกิจของบริษัท ประกอบดว้ย 4 บริษัท คือ บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกัด ดาํเนินธุรกิจ
พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ , บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จาํกัด ผลิตและจาํหน่ายบัสดักท ์ที่ใชแ้ทนสายไฟ , บริษัท 
มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จาํกัด เป็นบริษัทที่ลงทุนทางดา้นเทคโนโลยี , และสุดทา้ยคือ บริษัท บี  จิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) 
ดาํเนินธุรกิจดา้นขนส่ง 

ต่อจากนัน้ นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง ไดร้ายการผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2563 ซึ่งบริษัทมีปริมาณการขายอยู่ที่ 
755,278 ตนั คิดเป็นมลูค่าขายรวม  11,449 ลา้นบาท โดยมีกาํไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 6.81 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2563 สาํหรบัสดัส่วน
การจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัทในปี 2563 ยงัคงมีความใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยสรุปรายละเอียดดงันี ้
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ปรมิาณขายสินคา้ของกลุ่มบรษิทัแยกตามผลิตภณัฑ ์
ผลิตภัณฑ ์ 2563 2562 

เหล็กเสน้ 67% 62% 
เหล็กลวด 7% 8% 
เหล็กรูปพรรณ 6% 5% 
เหล็กแท่งทรงยาว 16% 15% 
Trading และอื่นๆ 4% 10% 

 
 จากนัน้ นายประวิทย ์หอรุง่เรือง ไดส้รุปภาพรวมของงานดา้น CSR  โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการศกึษา โดยการ
ใหค้วามรูแ้ก่เด็กๆ ในโรงเรียน พืน้ที่ใกลโ้รงงานของบริษัทที่จงัหวดั ระยอง , ดา้นสุขภาพ บริษัทไดด้าํเนินการจดัทาํหนา้กากผา้ 
และเจลแอลกอฮอล ์แจกใหก้บัชาวบา้น และบุคลากรทางการแพทย ์ในอาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง , ดา้นศาสนาวฒันธรรม
และประเพณี มีการถวายเทียนพรรษา และงานกฐินประจาํปี , ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดร้ว่มโครงการรวมใจไทยปลกูตน้ไมเ้พื่อ
แผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ และกิจกรรมอาสาทาสียางรถยนต ์รอบอาคารเรียน 
 สาํหรับรางวัลต่างๆ ที่ทางบริษัทไดร้ับ ไดแ้ก่ รางวัลยอดยี่ยมการประกวดส่ือส่งเสริมคุณธรรมในองคก์ร “MORAL 
BUSINESS FORUM 2020 , ร่วมงานธุรกิจคู่คุณธรรม นาํไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน และรับมอบโล่รางวัลองคก์รธุรกิจคุณธรรม
ตน้แบบ ประจาํปี 2563 จาก คณุอิทธิพล คณุปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม , เขา้รบัรางวลัโครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
พืน้ฐานใหม้ีมาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจาํปี 2563 จากคุณวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมืองแร่ นอกจากนี ้ บริษัทได้เข้าร่วมการขึน้ทะเบียนสินค้า Made in Thailand ตามนโยบายของรัฐบาลที่
สนบัสนนุใหม้ีการใชสิ้นคา้ที่เป็นแบรนดใ์นประเทศไทย 
 จากนัน้ นายประวิทย ์หอรุง่เรือง ไดอ้ธิบายภาพรวมของอตุสาหกรรมเหล็กปี 2563  การบรโิภคเหล็กอยู่ที่ 16.49 ลา้นตนั 
ลดลงจากปีก่อน 2.16 ลา้นตนั ทัง้นี ้คาดการณว์่าในปี 2564 การบรโิภคเหหล็กจะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.9 
 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ เพิ่มเติมอีก 
 
ประธาน จึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดขา้งตน้ 
  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมาและรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
 
ระเบียบวำระที ่3   พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 
ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์กรรมการบรษิัท เป็นผูร้ายงานสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบังบการเงิน

ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุทราบ ทัง้นี ้รายละเอียดของงบการเงินงวดประจาํปี 2563 ปรากฏตาม ส่ิงที่แนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ 
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ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ในรูปแบบของ QR Code ซึง่ในส่วนทา้ยของรายงานประจาํปี
ดงักล่าวจะมีขอ้มลูงบการเงินงวดประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 
นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรษิัท ไดน้าํเสนอรายงานขอ้มลูสาํคญัของงบการเงินงวดประจาํปี 2563 ใหท้ี่

ประชมุทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินท่ีสาํคญัได ้ดงัต่อไปนี ้
          หน่วย : ลา้นบาท  

งบก ำไรขำดทนุ 2563 2562 เปลี่ยนแปลง % 
รายไดร้วม 11,640 17,308 -5,668 -33 

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

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

กาํไรขัน้ตน้ 780 744 36 5 

ค่าใชจ้า่ยจากการขายและบรหิาร 483 574 -91 -16 

ตน้ทนุทางการเงิน 558 680 -122 -18 

กาํไรสทุธิ -168 -12 -156 -1,264 

EBITDA 939  1,006  -66 -7 

 
นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์กรรการบรษิัทไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า สาํหรบัรายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2563 ที่ลดลง 

เกิดจาการท่ีปรมิาณขายและราคาขายโดยเฉล่ียของทกุผลิตภณัฑท์ี่ปรบัลดลงจากปี 2562 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 

งบแสดงสำนะทำงกำรเงนิ 2563 2562 

สินทรพัยร์วม  19,278 22,082 
หนีสิ้นรวม 13,288 16,339 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,990 5,743 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ 19,278 22,082 
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ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

 
มติประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และลงมติอนมุตังิบการเงิน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 2,516,101,061 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ       99.49 

  ไม่เห็นดว้ย      11,880,138  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.47 
งดออกเสียง          961,493  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.04 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที ่4  พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญโดยกำรจ่ำยจำกก ำไรสะสม 
 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างสาวสรีุรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัการจา่ยปันผล
เป็นหุน้สามญัโดยการจา่ยจากกาํไรสะสมของบรษิัทใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ 
 

เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทไดก้าํหนดว่าในกรณีที่บรษิัทไม่มีเหตจุาํเป็นอื่นใดบรษิทั มีนโยบายจ่ายเงนิ
ปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาํคญั โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยในปีดาํเนินงาน 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
เป็นจาํนวน 205,232,278 บาท (สองรอ้ยหา้ลา้นสองแสนสามหมื่นสองพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบแปดบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกาํไร
สะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นจาํนวน 186,198,877 บาท (หน่ึงรอ้ยแปดสิบหกลา้นหนึ่งแสนเกา้หมื่นแปดพนัแปดรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 
จึงมีความประสงคท์ี่จะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั และจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากกาํไรสะสมใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั ตามรายละเอียด
ดงันี ้

บริษัทจะจ่ายหุน้ปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 301,685,828 หุน้ (สามรอ้ยหนึ่งลา้นหกแสนแปดหมื่นหา้พนั
แปดรอ้ยยี่สิบแปดหุน้) มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค)์ คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.0267 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมในอตัรา 15 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าไม่เกิน 120,674,331.20 บาท (หน่ึงรอ้ยยี่สิบลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นส่ีพนัสามรอ้ย
สามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค)์ ในกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจากการจ่ายปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษัทจะตดัเศษหุน้
ดงักล่าวทิง้ และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0267 บาท  

และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จาํนวนไม่เกิน 15,084,291.07 บาท (สิบหา้ลา้นแปดหมื่นส่ีพันสองรอ้ยเกา้สิบเอ็ดบาทเจ็ด
สตางค)์ ในอตัราหุน้ละ 0.0033 บาท เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50(2) แห่งประมวล
รษัฏากร  

การจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัตามขา้งตน้ รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท  
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โดยกาํหนดใหว้นัที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อรบัสิทธิปันผล และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
 

หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ
การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 

ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเอกฉันทอ์นุมตัิการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัโดยการจ่ายจากกาํไรสะสมดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

เห็นดว้ย  2,528,942,692 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
 ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      - 
 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            - 

 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      -  
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดเ้ป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดใหท่ี้ประชมุไดร้บั
ทราบ 

นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดร้ายงานต่อที่ประชมุสามญัประจาํปี ครัง้นี ้มีกรรมการจาํนวน 3 ท่านที่ครบกาํหนด
วาระการดาํรงตาํแหน่งไดแ้ก่  

1. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั   รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ/ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
 
ทัง้นี ้ระหว่างวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2564 บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อ

รบัเลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการล่วงหนา้ โดยเผยแพรผ่่านทางเว็บไซดบ์ริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอชื่อผูเ้ขา้รบัเลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการบรษิัท  

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการกลั่นกรอง และ
พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจไดว้่าบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อในครัง้นีม้ีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
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ประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
หน่ึง  

ทัง้นี ้ประวตัิและขอ้มลูของกรรมการทัง้หมดที่ไดร้บัการเสนอชื่อแต่งตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
  
ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิม่เตมิ และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ จึงไดข้อใหท้ี่

ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
 
พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอให้

ท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และ ลงมติอนมุตัแิต่งตัง้พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั กรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
  

เห็นดว้ย  2,515,845,716  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.48 
  ไม่เห็นดว้ย                 13,096,976  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.52 

งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 
นายปรารถนา บงกชมาศ 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้ เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอให้

ท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมด
จากในระบบลงคะแนน 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และ ลงมติอนมุตัิแต่งตัง้นายปรารถนา บงกชมาศ  กรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
  

เห็นดว้ย   2,515,845,716  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.48 
ไม่เห็นดว้ย                 13,096,976  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.52 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้ เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอให้

ท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมด
จากในระบบลงคะแนน 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และ ลงมติอนมุตัแิต่งตัง้นางสาวสทุธิรตัน ์  ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระกลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
  

เห็นดว้ย   2,515,846,021  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.48 
ไม่เห็นดว้ย                 13,096,671  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.52 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ และ 
แต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
   
ระเบียบวำระที ่6    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
 

ประธาน ขอให ้นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ไดน้าํเสนอรายละเอียดใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ  
 
 นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุว่า ในส่วนของคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ที่ไดร้บัมอบหมาย จงึมมีติเสนอกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2563  ดงันี ้
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ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายใหก้ับกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี ทั้งนี ้กรรมการที่ดาํรง
ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ จะไดเ้บีย้ประชมุราย
ครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดยกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุ
ดังกล่าวขา้งตน้ และกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งมากกว่า 2 ตาํแหน่ง จะกาํหนดขอบเขตใหไ้ดค้่าตอบแทนและเบีย้ประชุมไดแ้ค่ 2 
คณะเท่านัน้  

งบประมาณทัง้ปีสาํหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจาํนวน 3,860,000 บาท โดยเมื่อได้
จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการตามปรมิาณการปฏิบตัิงานของแต่ละคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 
 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอให้

ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  2,528,942,692  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00     
  ไม่เห็นดว้ย                   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 

งดออกเสียง             - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 
(บำท/คน) 

รำยเดือน รำยคร้ัง 

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 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 30,000 10,000 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 5,000 

ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 30,000 10,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน - 5,000 
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บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที ่7    พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2564 และก ำหนดค่ำสอบบัญช ี

 
ประธาน ขอให ้นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดน้าํเสนอรายละเอียดใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ  
 
นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกูล ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) 
จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 2564 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทในปี 2564 

 
1. นางสาวสาวินี สะวานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7092 
2. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7494 
3. นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133 

และ ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศ
ไทย) จาํกดั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษิัทแทนได  ้

ทัง้นี ้บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จาํกดั และผูส้อบบญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่วไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ / หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแต่อย่างใด 

 
ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงภาระหนา้ที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทแลว้ เห็นควรกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบับริษัท ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,970,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจาํนวนไม่เกิน 12,033,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบรกิาร
อื่นๆ) ทั้งนี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาํปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอาํนาจพิจารณากาํหนด
ค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 
ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม   
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้

ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2564 และกาํหนดค่า
สอบบญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นดว้ย  2,527,981,199  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.96  
ไม่เห็นดว้ย                     961,493  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.04 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 
ระเบียบวำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทคร้ังที่ 

6 (MILL-W6) 
  

ประธาน มอบหมายให ้นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกูล กรรมการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ที่ 6 ใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณา 

 นางสาวสรีุรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู รายงานต่อท่ีประชมุวา่ บรษิัทมคีวามประสงคท์ี่ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ที่ 6 (“MILL-W6”) ในจาํนวนไม่เกนิ 905,057,482 หุน้ (เกา้รอ้ยหา้ลา้นหา้หมื่นเจ็ดพนัส่ีรอ้ยแปดสิบ
สองหุน้) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมลูคา่ ในอตัราส่วน 5 หุน้เดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท ตามรายละเอียด
เบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัซึ่งจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษิัทใน สิ่งทีส่่งมำด้วย 4 

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไข
เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั ซึ่งรวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการอื่นใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกับใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัและการออกและเสนอขาย
ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2564 
 
 ประธานไดแ้จง้ที่ประชมุว่า  นาย ธนภาคย ์ยงพิพฒันว์งศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส่้งคาํถามล่วงหนา้มายงับรษิัท เก่ียวกบัในวาระนีว้า่ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่บรษิัทจะออกใหม่ MILL-W6 ขอใหท้างผูบ้รหิาร ช่วยพิจารณาเปล่ียนการใชสิ้ทธิคร้งัแรกใหร้วดเรว็ขึน้ จากวนั
ทาํการสดุทา้ยของเดือนธันวาคมปี 2564 เป็น วนัทาํการสดุทา้ยของเดือนมิถุนายน 2564 เป็นไปไดห้รือไม่ น่าจะเป็นประโยชนก์บั
ผูถื้อหุน้มากกว่า 
 นางสาวจุรีรตัน ์ลปนาวณิชย ์กรรมการบริษัท ไดอ้ธิบายว่า ตามที่ผูถื้อหุน้ไดเ้สนอมานัน้ สามารถเปล่ียนได ้โดยใหผู้ถื้อ
หุน้ที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ทั้งนี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่านอื่น ช่วยแสดงความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
เปล่ียนระยะเวลาการใชสิ้ทธิดว้ย 
 
 ประธานไดข้องให ้นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์อธิบายเพิ่มเติมถึงประโยชนจ์ากการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใชสิ้ทธิ
ใหเ้รว็ขึน้  
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นางสาวจุรีรตัน ์ลปนาวณิชย ์กรรมการบริษัท ไดช้ีแ้จงว่า ตามทีกาํหนดการใชสิ้ทธิของ MILL-W6 ในรายละเอียดของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กาํหนดวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพครัง้แรกไวเ้ป็นวนัทาํการสดุทา้ยของเดือน ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการ
ไดม้ีมติ  ซึ่งในวนันัน้คณะกรรมการไดเ้ห็นแลว้ว่ามีความเหมาะสม แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบนัราคาหุน้มีการเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลง 
ดงันัน้การเปล่ียนระยะเวลาการใชสิ้ทธิครัง้แรกใหเ้ร็วขึน้ เป็นการเพิ่มสิทธิใหก้ับผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทาํใหม้ีความหยืดหยุ่น
มากขึน้ในการใชสิ้ทธิครัง้แรก โดยที่เงื่อนไขอื่นๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง ทัง้นีก้ารดาํเนินการดงักล่าว สามารถเปลี่ยนไดห้ากที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

 
ประธาน  ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใชสิ้ทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จากเดิมวนัทาํการ

สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวันทาํการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ถือหุ้นท่านอื่นต้องเห็นชอบด้วย ในการ
เปล่ียนแปลงเรื่องดงักล่าว ใช่หรือไม่ 

 
นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์กรรมการบรษิัท ไดช้ีแ้จงว่า ณ ตอนนีไ้ม่มีความเห็นจากผูถื้อหุน้เพิ่มเติม ดงันัน้ จึงขอเสนอ

ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยเปล่ียนแปลงกาํหนดการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ครัง้แรกจากเดิมที่กาํหนดไวใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวันทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน 
2564  โดยเงื่อนไขอื่นๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง  

 
ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิ่มเติม 
 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท
ครัง้ที่ 6 จาํนวนไม่เกิน 905,057,482 หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดย ใหม้ีการ
เปล่ียนแปลงกาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก จากวนัทาํการสดุทา้ยของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวนัทาํการสดุทา้ยของเดือน มิถุนายน 
2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  2,528,942,692  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 362,022,742.40 บำท (สำมร้อยหกสิบสอง
ล้ำนสองหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบำทสี่สิบสตำงค)์ โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 
905,056,856 หุ้น (เก้ำร้อยห้ำล้ำนห้ำหม่ืนหกพันแปดร้อยห้ำสิบหกหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.40 บำท (สี่สิบสตำงค)์จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บำท (สองพันสองร้อยเจด็
สิบเอ็ดล้ำนเจ็ดแสนสองหม่ืนสี่พันแปดสิบสองบำทสี่สิบสตำงค)์ เป็น 1,909,701,340.00 บำท 
(หน่ึงพันเก้ำร้อยเก้ำล้ำนเจ็ดแสนหน่ึงพันสำมร้อยสี่สิบบำท) 

 
ประธานมอบหมายให ้นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบยีน

ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 
 นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู รายงานต่อท่ีประชมุว่า เนื่องจากใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 5 
(“MILL-W5”) ไดห้มดอายไุปเมื่อวนัท่ี 10 กรกฏาคม  2563 และ มีหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ MILL-W5 
ที่ไม่ไดม้าใช้สิทธิแปลงสภาพจาํนวน 905,056,856  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   บริษัทจึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจด
ทะเบียนในส่วนของหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายนีอ้อก โดยการลดทนุจดทะเบียนจาํนวน  362,022,742.40  บาท (สามรอ้ยหกสิบสอง
ลา้นสองหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยสี่สิบสองบาทส่ีสิบสตางค)์ 
   
 ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ ไดซ้กัถาม 

หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ
การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 362,022,742.40 บาท (สามรอ้ย
หกสิบสองลา้นสองหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยสี่สิบสองบาทส่ีสิบสตางค)์ โดยการลดหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 905,056,856 หุน้ (เกา้รอ้ย
ห้าล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ( ส่ีสิบสตางค์)จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,271 ,724 ,082.40 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นส่ีพันแปดสิบสองบาทส่ีสิบสตางค์) เป็น 
1,909,701,340.00 บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยเกา้ลา้นเจ็ดแสนหนึ่งพนัสามรอ้ยส่ีสิบบาท) ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นดว้ย  2,528,942,692  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                          -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดเ้ป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณา 
 นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกูล ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่
ปรากฏในระเบียบวาระท่ี10 ที่ผ่านมาขา้งตน้ บรษิัท ฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. โดยแกไ้ขเป็นดงันี ้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 1,909,701,340.00 บาท (หน่ึงพนัเกา้รอ้ยเกา้ลา้นเจ็ดแสนหน่ึงพนัสามรอ้ยสี่สิบ
บาท) 

 แบ่งออกเป็น 4,774,253,350 หุน้ (ส่ีพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบส่ีลา้นสองแสนหา้หมื่นสามพนัสาม
รอ้ยหา้สิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ 
 หุน้สามญั 4,774,253,350 หุน้ (ส่ีพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบส่ีลา้นสองแสนหา้หมื่นสามพนัสาม

รอ้ยหา้สิบหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ                   -     หุน้ - 

และเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิใหค้ณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหด้าํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. ของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยม์ีอาํนาจแกไ้ขหรือเพิ่มเติม
ถอ้ยคาํ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 
 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่ จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณฑส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัท ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  2,557,668,054  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่11 พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บำท (สี่ร้อยเก้ำสิบสี่
ล้ำนสำมหม่ืนสี่ร้อยสำมบำทย่ีสิบสตำงค)์ โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 
1,235,076,008 หุ้น (หน่ึงพันสองร้อยสำมสิบห้ำล้ำนเจ็ดหม่ืนหกพันแปดหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้ 
0.40 บำท (สี่สิบสตำงค)์ จำกเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บำท (หน่ึงพันเก้ำร้อย
เก้ำล้ำนเจ็ดแสนหน่ึงพันสำมร้อยสี่สิบบำท) เป็น 2,403,731,743.20 บำท (สองพันสี่ร้อยสำม
ล้ำนเจ็ดแสนสำมหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดร้อยสี่สิบสำมบำทย่ีสิบสตำงค)์ 

 
ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดเ้ป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณา 
 นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นการรองรบัการขยายกิจการของบรษิัท และ/หรือ ใชเ้ป็น
ทนุหมนุเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี ้คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งดาํเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาํนวน 494,030,403.20 บาท (สี่
รอ้ยเกา้สิบส่ีลา้นสามหมื่นส่ีรอ้ยสามบาทยี่สิบสตางค)์ โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 1,235,076,008 หุน้ (หน่ึงพนัสองรอ้ย
สามสิบหา้ลา้นเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุน้) มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค)์  

     1.) การเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 120,674,331.20 บาท (หนึ่งรอ้ยยี่สิบลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันสามรอ้ยสามสิบเอ็ด
บาทยี่สิบสตางค)์ โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 301,685,828 หุน้ (สามรอ้ยหน่ึงลา้นหกแสนแปดหมื่นหา้พนัแปดรอ้ย
ยี่สิบแปดหุน้) เพื่อเตรียมไวส้าํหรบัรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั 

     2.) การเพิ่มทนุแบบกาํหนดวตัถปุระสงค ์จาํนวนไมเ่กิน 362,022,992.80 บาท (สามรอ้ยหกสิบสองลา้นสองหมื่นสอง
พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบสองบาทแปดสิบสตางค)์ โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไมเ่กิน 905,057,482 หุน้ (เกา้รอ้ยหา้ลา้นหา้หมื่น
เจ็ดพนัส่ีรอ้ยแปดสิบสองหุน้) มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 6 (“MILL-W6”) ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท 

     3.) การเพิ่มทนุจาํนวน 11,333,079.20 บาท (สิบเอ็ดลา้นสามแสนสามหมื่นสามพนัเจ็ดสิบเกา้บาทยี่สิบสตางค)์ 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 28,332,698 หุน้ (ยี่สิบแปดลา้นสามแสนสามหมื่นสองพนัหกรอ้ยเกา้สิบแปดหุน้) เพื่อรองรบั
การปรบัสิทธิของ MILL–W4 

     ทัง้นี ้วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุตาม ขอ้ 2) คอื เพื่อรองรบัการขยายกิจการของบรษิัท และ/หรือ ใช้
เป็นทนุหมนุเวยีน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี ้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งทีส่่งมำด้วย 5 
 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุ้นไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้ เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมด
จากในระบบลงคะแนน 
  
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท (ส่ีรอ้ย
เกา้สิบส่ีลา้นสามหมื่นส่ีรอ้ยสามบาทยี่สิบสตางค)์ โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,235,076,008 หุน้ (หนึ่งพนัสอง
รอ้ยสามสิบหา้ลา้นเจ็ดหมื่นหกพนัแปดหุน้) มลูค่าที่ตราไว ้0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 
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บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยเกา้ลา้นเจ็ดแสนหนึ่งพนัสามรอ้ยส่ีสิบบาท) เป็น 2,403,731,743.20 บาท (สองพนัส่ีรอ้ยสามลา้นเจ็ดแสน
สามหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยสี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค)์ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  2,528,942,692  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
 บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที ่12 พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับ

กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดเ้ป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณา 
 

นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกูล ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่
ปรากฏในระเบียบวาระท่ี 11 ที่ผ่านมาขา้งตน้ บรษิัท จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความ
ดงัต่อไปนีแ้ทน  

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 2,403,731,743.20 บาท (สองพนัส่ีรอ้ยสามลา้นเจด็แสนสามหมื่นหนึง่พนัเจด็

รอ้ยสี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 6,009,329,358 หุน้ (หกพนัเกา้ลา้นสามแสนสองหมื่นเกา้พนัสามรอ้ยหา้สิบ
แปดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ 
 หุน้สามญั 6,009,329,358 หุน้ (หกพนัเกา้ลา้นสามแสนสองหมื่นเกา้พนัสามรอ้ยหา้สิบ

แปดหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ                   -     หุน้ - 

 
และเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัใิหค้ณะกรรมการและ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหด้าํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. ของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยม์ีอาํนาจแกไ้ขหรือเพิ่มเติม
ถอ้ยคาํ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 
 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
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 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  2,528,942,692  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
ระเบียบวำระที ่13 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทนุของบริษทั 
 

ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดเ้ป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณา 
 

นางสาวสุรีรตัน ์ลีสวัสดิ์ตระกูล ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า จากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจาํนวน 494,030,403.20 บาท (ส่ีรอ้ยเกา้สิบส่ีลา้นสามหมื่นส่ีรอ้ยสามบาทยี่สิบสตางค)์ โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน
จาํนวน 1,235,076,008 หุน้ (หน่ึงพนัสองรอ้ยสามสิบหา้ลา้นเจด็หมื่นหกพนัแปดหุน้) มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ 
บรษิัทจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1.) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน 301,685,828 หุน้ (สามรอ้ยหนึ่งลา้นหกแสนแปดหมื่นหา้พนัแปดรอ้ย
ยี่สิบแปดหุน้) เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั 

 2.) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จาํนวนไม่เกิน 905,057,482 หุน้ (เกา้รอ้ยหา้ลา้นหา้หมื่นเจ็ดพนัส่ีรอ้ยแปดสิบสองหุน้) 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ที่ 6 (“MILL-W6”) 

3.) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน 28,332,698 หุน้ (ยี่สิบแปดลา้นสามแสนสามหมื่นสองพนัหกร้อยเกา้
สิบแปดหุน้) เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 4 (“MILL-W4”) 
 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรเช่น (1) การจดัสรร
หุน้สามญั ในแต่ละคราวเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกาํหนดราคาเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญั เพิ่มทุนดงักล่าว และ (2) การเขา้เจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญา
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ดาํเนินการต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคาํขอ
อนญุาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาํ
ขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีอาํนาจในการดาํเนินการอื่นใดอันจาํเป็นและสมควรเก่ียวกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
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ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  2,528,942,692  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
ระเบียบวำระที ่14 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธาน ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อกีหรือไม่ และเมื่อปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ 
อีก ประธาน จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือ แสดงความเห็น  
 

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพิ่มเติมอื่นๆ อกี ประธาน ไดก้ล่าวปิดประชมุ โดยไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมา
ใชสิ้ทธิเขา้รว่มประชมุในการประชมุสามญัประจาํปี ครัง้ที่ 1/2564 นี ้ 

 
 
ปิดประชมุ เวาลา 15.38 น. 
 

 
 
      ลงชื่อ_______   -วนิยั ภทัทยิกุล-__________ประธานท่ีประชมุ 
                     (พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ) 
                 ประธานกรรมการ    
   
 
ลงชื่อ_  -จุรีรตัน ์ลปนาวณชิย-์______ ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
         (นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย)์  

เลขานกุารบรษิัท 
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  สิ่งทีส่่งมำด้วย 2 :  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน รหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 
ส ำหรับระบบปฏิบัตกิำร IOS และ Android 
 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือส่องไป) ที่รหสัคิวอาร ์(QR Code) 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึ ้น้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
 
หมำยเหตุ : กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน รหสัคิวอาร ์(QR Code) จากแอปพลิเคชนั 
(Application) อ่ืน ๆ เช่น ไลน ์(LINE), เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือแอปพลิเคชั่น อ่านรหสัควิอาร ์(QR Code Reader) เป็นตน้ 

 

แบบ 56-1 One Report /รำยงำนประจ ำปี 2564/พร้อมงบกำรเงนิของบริษัทและบริษทัย่อย ส ำหรับปีสิน้สุด  
วันที ่31 ธันวำคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code) 

http://www.millconsteel.com/
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สิ่งทีส่่งมำด้วย 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

พลเอกวนัิย ภัททยิกุล 

อำยุ 74 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท ประธานกรรมการบรษิัท  

/ กรรมการอิสระ  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 

7 ปี  

ต าแหน่งในองคก์รอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

• บริษัทจดทะเบียน :  
-  ประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกนัชีวติ 

• กิจกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  
- ประธานกรรมการ บจก. โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการ บจก. มิลลค์อน บรูพา 

•  กิจกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนต์่อบริษัทหรือมีสภำพเป็น 
กำรแข่งขนัทำงธุรกิจกับบริษทั :  - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา - โรงเรียน เซนตค์าเบรียล รุน่ 33 

- โรงเรียน เตรียมอดุมศกึษา (สามพราน) รุน่ท่ี 6 

- โรงเรียน เตรียมทหาร รุน่ท่ี 6 

- โรงเรียน นายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ รุน่ท่ี 17 

- โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ าชดุที่ 57 

- โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรฐัอเมรกิา 1982 

- วิทยาลยั ป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 41 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าทีก่รรมการ 

-  หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ รุน่ที่ 8 

 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อให้ได้รับกำรเลือกตั้ง แทนกรรมกำรทีต่้องออกตำม
วำระและนิยำมกรรมกำรอิสระ 

 

http://www.millconsteel.com/
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- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกจิและ
องคก์าร มหาชน รุน่ท่ี 1 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 4 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ท่ี 1 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน วพน. รุน่ท่ี 1 

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา) 

•  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. มิลลค์อน บรูพา  

• ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล 

• ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต 

• ปัจจบุนั นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

ลักษณะความสัมพันธ ์ สัดส่วนกำรถือหุน้บริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564) : 0.00 
กำรเป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั/บริษัทย่อย  :   - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัทใหแ้กก่รรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย (ESOP-W) 

การเข้าร่วมประชุม - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 10  ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1.  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทและบรษิัท

ย่อยในรอบปีที่ผ่านมา 

ในกรณีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังานลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ า ของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

2. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ของบรษิัทและบรษิัท
ย่อย 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่าง
เป็นอิสระของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 
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นำยอภชิำติ  จีระพันธุ ์
อำยุ 63 ปี  
                
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / 
 กรรมการอิสระ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 

7 ปี 

ต าแหน่งในองคก์รอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

• บริษัทจดทะเบียน :    
- กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / 

กรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์ 

- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะบรรษัทภิบาล สรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน   บมจ. น า้มนัพืชไทย 

• กิจกำรอืน่ทีไ่ม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน :  
- กรรมการ บจก. เอซี เวิรล์ไวด ์

• กิจกำรอืน่ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนต์่อบริษัทหรือมีสภำพเป็น 
กำรแข่งขนัทำงธุรกิจกับบริษทั :  - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. 18) ปี 2557 

- ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 

- ปรญิญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าทีก่รรมการ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 103/2556 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 31/2561  
- หลกัสตูร  Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ท่ี 15/2562 
- สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทยสถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. 18) ปี 2557 

หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 18 
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ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา) 

-  2561 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิ
บาลสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.น า้มนัพืชไทย 

- 2560 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนบมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์ 

- 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ.มิลลค์อน สตีล 

- 2556 – 2564     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.สายการบินนกแอร ์

- 2552 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. เอซี เวิรล์ไวด ์
- 2552 – ปัจจบุนั   กรรมการและเหรญัญิกมลูนิธินกักฎหมายธุรกจิ 
- 2561 – 2562     ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ลักษณะความสัมพันธ ์ สัดส่วนกำรถือหุน้บริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564) : 0.00 

กำรเป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั/บริษัทย่อย  :   - ไม่มี - 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัทใหแ้กก่รรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย (ESOP-W) 

การเข้าร่วมประชุม - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชมุกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1.  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2.  ไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทและบรษิัท

ย่อยในรอบปีที่ผ่านมา 

ในกรณีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังานลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ า ของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

2. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ของบรษิัทและบรษิัท
ย่อย 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่าง
เป็นอิสระของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 
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นำยโสภณ ผลประสิทธิ ์
อำยุ 70 ปี 
 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท กรรมการบรษิัท   
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการบริษัท 

7 ปี  

ต าแหน่งในองคก์รอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

⚫    บริษทัจดทะเบียน :  
- รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรลั เอนจิเนียริ่ง 

⚫    กิจกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 
⚫     กิจกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชนต์่อบริษทัหรือมสีภำพเป็น 
     กำรแข่งขันทำงธุรกิจกับบริษัท :  - ไม่มี -  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ (สาขาการจดัการทั่วไป) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบรหิารงานภาครฐั และกฎหมายมหาชน รุน่ท่ี 6 
- ปรญิญาตรี  วศบ. โยธาสขุาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม Mapua Institute of Technology 

ประเทศฟิลิปปินส ์
ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าทีก่รรมการ 

- ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา) 

-  2557 – ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
                                        บมจ. เจนเนอรลั เอนจเินียริ่ง 
- 2557 – ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

ลักษณะความสัมพันธ ์ สัดส่วนกำรถือหุน้บริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564) : 0.00 
กำรเป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั/บริษัทย่อย  :    

- ไม่มี - 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระ   
วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย (ESOP-W) 

การเข้าร่วมประชุม - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 8 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1.  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทและบรษิัท
ย่อยในรอบปีที่ผ่านมา 

ในกรณีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังานลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ า ของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

2. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ของบรษิัทและบรษิัท
ย่อย 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่าง
เป็นอิสระของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 
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นิยำมกรรมกำรอิสระ 

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ แต่ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นขา้ราชการหรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูบ้รหิาร

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ

ของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ี

อ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั

ค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคมุของบรษิทั

ฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผู้

ถือหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ล าดบัเดียวกนั หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บั

เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มล าดบัเดียวกนั 
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9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท  เช่น หุน้ส่วนธุรกิจ เจา้หนี ้

และคู่คา้ อนัอาจจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

10. มีความรูแ้ละเขา้ใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรูค้วามสามารถที่เป็นประโยชนต์่อการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

11. กรรมการอิสระจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททนัทีหากเห็นว่ามีเหตุการณใ์ดๆ ที่อาจจะท าใหต้นตอ้งขาดคุณสมบตัิ

ความเป็นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ 

12. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

13. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  

 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ โดยสามารถตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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สิ่งทีส่่งมำด้วย 4  
สรุปสำระส ำคัญของกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
ให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำร/พนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP-W) 

 
1. วัตถุประสงคแ์ละควำมจ ำเป็นในกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ 

1.1 เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่กรรมกำร และผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ท่ีมีส่วนรว่มในควำมส ำเรจ็ของ       

บรษิัทและบรษิัทย่อยที่ผ่ำนมำ 

1.2 เพื่อสรำ้งแรงจงูใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนในกำรรว่มกนัสรำ้งควำมเติบโตในอนำคตของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

1.3 เพื่อรกัษำบคุลำกรที่มีควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนกบับรษิัทในระยะยำว 

 
2. รำยละเอียดเบือ้งต้นของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

ประเภท ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) ที่จะจดัสรรใหแ้ก่
กรรมกำร และผูบ้ริหำร/พนกังำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ESOP-
W” หรือ “ESOP-W”) 

ชนิด ระบชุื่อผูถื้อและเปล่ียนมือไม่ได ้

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ESOP-W 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่
ออกและเสนอขำย 

ไม่เกิน 230,000,000 หน่วย 

รำคำเสนอขำยตอ่หน่วย  หน่วยละ 0 บำท (ศนูยบ์ำท) 

วิธีกำรจดัสรร เป็นกำรจดัสรรใหแ้กก่รรมกำร และผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
และ/หรือ บรษิัทย่อย โดยไม่คิดมลูค่ำ โดยจดัสรรจ ำนวนไมเ่กิน 230,000,000  หน่วย  

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อกเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญ 
แสดงสทิธ ิ

จ ำนวนไมเ่กิน 230,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.40 บำท ซึง่คิดเป็นจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 5 
ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรมมีติใหเ้สนอวำระเรื่อง
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W ต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 

อัตรำกำรใช้สทิธ ิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ (อำจเปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเงื่อนไขกำรปรบั
สิทธิ) 

รำคำใช้สิทธ ิ รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ESOP-W จะเทำ่กบั 0.80 บำทต่อหุน้ และอำจ
เปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธ ิ เว้นแต่จะอยู่ในระยะเวลาห้ามใช้สิทธิชั่วคราว ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่จะประกาศก าหนด เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างด าเนินการออกและเสนอขาย
หุน้ใหม่ หรือ กรณีอื่นๆ ซึ่งจะก าหนดต่อไปโดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หรือ บุคคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย ผูถื้อใบส าคญัแสดง
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สิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นแต่ละปีตามที่
ระบุในวรรคถัดไปไดปี้ละสามครัง้ภายในวันท าการสุดทา้ยของเดือนที่ก าหนด (“วันก ำหนดใช้
สิทธิ”) และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี (“วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”)หากวนัครบอายุดงักล่าวตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ใหผู้้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัหยดุนัน้ 

 

ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
ปีที่ 1  นบัแต่วนัที่ไดร้บัการจดัสรร พนกังานสามารถใชสิ้ทธิไดท้ัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ไดร้บัจดัสรร และ เมื่อครบ 1 ปี ไปแลว้ พนกังานท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ จะตอ้งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใหก้ับบริษัทเป็นจ านวนรอ้ยละ 30 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร  กรณีที่พนกังานใชสิ้ทธิ
ไปบางส่วนแต่ไม่ถึงรอ้ยละ 30 ใหค้ืนใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังใชสิ้ทธิไม่ครบรอ้ยละ 30 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ตนไดร้บัจดัสรรใหก้บับรษิัท  
ทั้งนี ้ กรณีที่พนักงานใช้สิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ พนักงานไม่ต้องคืน
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้บับรษิัท 

 

ปีที ่2 พนกังานสามารถใชสิ้ทธิทัง้หมด ตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ ภายหลงัจากหกั
ส่วนท่ีคืนบรษิัทแลว้ (ถา้มี) และ เมื่อครบสิน้ปีที่ 2 ไปแลว้ หากพนกังาน ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ จะตอ้งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้ับบริษัทเป็นจ านวนรอ้ยละ 30 ของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด กรณีที่พนักงานใชสิ้ทธิไปบางส่วนแต่ไม่ถึงรอ้ยละ 30 ใหค้ืนใบส าคญั
แสดงสิทธิส่วนที่ยังใชสิ้ทธิไม่ครบรอ้ยละ 30 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ตนไดร้บั
จดัสรรใหก้บับรษิัท 
ทั้งนี ้กรณีที่พนักงานใชสิ้ทธิเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ไปในในปีที่ 1 พนักงาน
สามารถน าส่วนท่ีใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเกินกว่ารอ้ยละ 30 มาสมทบรวมยอด โดยหาก ส่วนท่ีไดใ้ชสิ้ทธิไป
เกินกว่ารอ้ยละ 30 ในปีที่  1 เมื่อรวมกับการใช้สิทธิในปีที่  2 แล้ว หากยังไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่พนกังานไดร้บัจดัสรร พนกังานจะตอ้งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ี
ยงัใชสิ้ทธิไม่ถึงรอ้ยละ 30 ในปีที่ 2 ใหก้บับรษิัท ทัง้นีห้ากในปีที่ 1 พนกังานไดใ้ชสิ้ทธิไปเกินกว่ารอ้ย
ละ 60 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ไดร้บัการจดัสรร ใหถื้อว่า พนกังานไดใ้ชสิ้ทธิครบรอ้ยละ 
30 ในปีที่ 2 แลว้ และ ไม่ตอ้งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิใหบ้รษิัทอีก 
 

ปีที่ 3 พนักงานสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่จนถึงวันสิน้สุดอายุใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ไดร้บัการจดัสรร โดย สามารถใชสิ้ทธิตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด) 
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ระยะเวลำในกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธ ิ

ในระหว่างระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจ านงที่จะใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สามัญของบริษัทต่อบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งไดแ้ก่ วนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม, มิถนุายน และ
กนัยายนของทกุปี เวน้แต่การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้
สดุทา้ย 

ระยะเวลำกำรจัดสรร บริษัทจะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ESOP-W ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 1 ปี นบัจำกวนัที่ที่ประชมุผูถื้อ
หุ้นมีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP-W ดังกล่ำว  โดยให้
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำ
ก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดรวมทัง้ มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆในกำรจดัสรรใบแสดงสิทธิ
ดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนในครำวเดียว หรือหลำยครำว และ 
ก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย ตลอดจนกำรก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใด
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว  

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

บรษิัทจะน ำไม่น ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ESOP-W ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมัญทีเ่กดิ
จำกกำรใช้สทิธ ิ

บรษิัทจะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ESOP-W ที่ออกและเสนอ
ขำยในครัง้นี ้เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) หรือบคุคลท่ีบรษิัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิแทนบรษิัท 
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กำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

บรษิัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์น่ึง
ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ESOP-W ไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม                                                                                                                                          
1.  เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบรษิัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือกำร  
     แบ่งแยกหุน้ 
 2. เมื่อบรษิัทเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในรำคำที่ต  ่ำกวำ่รำคำหุน้ท่ีค ำนวณไดต้ำมวิธีกำรท่ีใช ้ 
     รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุน้นัน้ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้นัน้ และเป็น  
     วิธีกำรค ำนวณตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ                                                                                                                      
3. เมื่อบรษิัทเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยก ำหนดรำคำหรือ 
    ค ำนวณรำคำของหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำว ต ่ำ 
    กว่ำรำคำหุน้ท่ีค ำนวณตำมวิธีที่ใชร้ำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญั 
    แสดงสิทธิ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้  
     และเป็นวิธีกำรค ำนวณตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
 4. เมื่อบรษิัทจำ่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 5. เมื่อบรษิัทจำ่ยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ที่ท ำใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ที่ผูถื้อ  
     ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะไดร้บัเมื่อมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไป  กวำ่เดิม 
    ทัง้นี ้บรษิัทอำจตอ้งด ำเนินกำรจดัประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนใหเ้พียงพอ   
     ต่อกำรรองรบักำรปรบัสิทธิขำ้งตน้ และมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทหรือบคุคลที่ไดร้บั   
     มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ท่ี   
     เก่ียวขอ้งกบักำรปรบั หรือกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิ และรำคำใชสิ้ทธิ 

 

 

3. หลักเกณฑใ์นกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสทิธิและกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

จดัสรรใหแ้กก่รรมกำร และผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือบรษิัทย่อยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้
- จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบรษิัทย่อย 

- ไม่มีผูไ้ดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรายใดที่ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดที่ออกในครัง้นี ้

- คณุสมบตัิของกรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย ซึ่งมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
มีดงันี ้
(ก) มีสถานะเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิาร ของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย ในวนัท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(ข) มีสถานะเป็นพนกังานของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย ในวนัท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ค) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร/พนกังานของบรษิัท และ/หรือบริษัทย่อยแต่

ละราย ไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี ้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ก าหนด
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หลกัเกณฑใ์นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้เลือกสรรผูบ้รหิาร/พนกังานท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรในครัง้นี ้โดยพิจารณาคณุสมบตัิ
จากต าแหน่ง ระดบังาน อายงุาน  ศกัยภาพและความทุ่มเทของผูบ้รหิาร/พนกังานแต่ละราย 

 
4. เงือ่นไขกำรใช้สิทธ ิ

(ก) กรณีกรรมกำรของบรษิัทย่อยพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระและมิไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ในกรณี

ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภำพกำรเป็นกรรมกำรของบรษิัทย่อยเนื่องจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และมิไดร้บักำรเลือกตัง้

กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง บคุคลดงักล่ำวสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งไดต้ำมเงื่อนไขที่บรษิัทก ำหนด 

(ข) กรณีเสียชีวิต สำบสญู หรือ ไรค้วำมสำมำรถ หรือทุพพลภำพ (ไม่สำมำรถจดักำรงำนของตนเองได)้ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิสิน้สดุสภำพกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจำกเสียชีวิต ไรค้วำมสำมำรถ 

หรือทุพพลภำพ (ไม่สำมำรถจัดกำรงำนของตนเองได)้ ทั้งนี ้ให ้ทำยำท ผูอ้นุบำล หรือ ผูพ้ิทักษ์ของบุคคลดังกล่ำว ตำมแต่กรณี 

สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ณ เวลำดงักล่ำวไดจ้นครบอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภำยหลงั

จำกที่ไดแ้สดงเอกสำรทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดเรียบรอ้ยแลว้  

(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญำว่ำจำ้งโดยมิใช่ควำมผิดของผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือกำร

เกษียณอำยุตำมปกติ หรือ กำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนดอนัเนื่องมำจำกบริษัท ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภำพกำร

เป็นผูบ้รหิำร หรือพนกังำนของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย เนื่องจำกบรษิัทบอกเลิกสญัญำวำ่จำ้งโดยมิใชค่วำมผิดของ ผูบ้รหิำร หรือ

พนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือ เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุของผูบ้ริหำร/พนกังำนตำมปกติ และกำรเกษียณอำยุก่อน

ก ำหนดอันเนื่องมำจำกบริษัท (ตำมที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ก ำหนด) ใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ

สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีเลิกสัญญำไดต้ำมเงื่อนไขที่บรษิัทก ำหนด 

(ง) กรณีบริษัทบอกเลิกสญัญำว่ำจำ้งดว้ยเหตุที่เกิดจำกควำมผิดของผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่ง

ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบักำรท ำงำนใหบ้รษิัทสำมำรถเลิกจำ้งไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำชดเชย ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสิน้สุดสภำพ

กำรเป็นผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจำกบริษัทบอกเลิกสัญญำว่ำจำ้งดว้ยเหตุที่เป็นควำมผิดของ

ผูบ้รหิำร หรือพนกังำนของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย ซึ่งตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิัท ก ำหนดใหบ้รษิัทสำมำรถเลิกจำ้งไดโ้ดย

ไม่ตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำย ใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิสิน้สิทธิที่จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิ

ทัง้หมดทนัที ณ วนัท่ีเลิกสญัญำ ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีไม่ไดม้ีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว ใหส่้งมอบคืนใหแ้ก่บรษิัท 

(จ) กรณีผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย บอกเลิกสญัญำว่ำจำ้ง ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสิน้สดุ

สภำพกำรเป็นผูบ้รหิำร หรือพนกังำนของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย เนื่องจำกผูบ้รหิำร หรือพนกังำนของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย 

บอกเลิกสญัญำว่ำจำ้ง ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัที่เลิกสญัญำ ทัง้นี ้

ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีไม่ไดม้ีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว ใหส่้งมอบคืนใหแ้ก่บรษิัท 

(ช) ใบส ำคญัแสดงสิทธิและสิทธิในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกตำมโครงกำรนีไ้ม่สำมำรถโอน 

เปล่ียนมือใหแ้ก่บุคคลอื่นหรือใชสิ้ทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูท้ี่ไดร้บักำรระบุชื่อไวใ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว เวน้แต่กรณีที่ผูท้รง

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำบสญู ไรค้วำมสำมำรถ หรือทพุพลภำพ (ไม่สำมำรถจดักำรงำนของตนเองได)้ ทำยำท ผูอ้นบุำล หรือ ผูพ้ิทกัษ์

ของบคุคลดงักล่ำว ตำมแต่กรณี สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกที่
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ไดแ้สดงเอกสำรทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดเรียบรอ้ยและเป็นที่พอใจของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

แลว้ และในกรณีอื่นๆ ที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่จะพิจำรณำเห็นสมควร 

(ซ) ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรก ำหนดเงื่อนไข

ในกำรใชสิ้ทธิเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัระยะเวลำกำรหำ้มใชสิ้ทธิ และจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใชสิ้ทธิไดใ้นแต่ละช่วงเวลำใน

ระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) ทัง้นี ้บรษิัทจะแจง้เงื่อนไขในกำรใชสิ้ทธิที่ก ำหนดเพิ่มเติมดงักล่ำวใหก้รรมกำร และ/หรือ

ผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย ท่ีไดร้บัจดัสรรทรำบพรอ้มกบักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

 
5. เงือ่นไขอื่นๆ 

ใหค้ณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของบริษัท และบุคคลที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่มอบหมำย ด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีอ  ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกบักำรดงักล่ำวทกุประกำร รวมทัง้ใหม้ีอ  ำนำจพิจำรณำก ำหนด และ/หรือแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และ
รำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนใหม้ีอ  ำนำจในกำรพิจำรณำขอ้ก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดในกำรเสนอขำย ต่ำง ๆ เก่ียวกบั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวขำ้งตน้ รวมถึงเหตุที่ท  ำใหบ้รษิัทตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบักำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำ
กำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตลอดจนสิทธิและหนำ้ที่ระหว่ำงผูท้รงใบส ำคญัแสดงสิทธิกับบริษัทในส่วนอื่นๆ ไดต้ำมที่เห็นสมควร 
ทัง้นี ้ภำยใตข้อ้กฎหมำย ประกำศ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งก ำหนดไว ้

 
6. รำยชื่อกรรมกำรทีจ่ะได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสทิธิในคร้ังนี ้และจ ำนวนทีแ่ต่ละรำยได้รับกำรจัดสรร 

6.1 รำยชื่อกรรมกำรของบรษิัท มลิลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) ที่จะไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้และจ ำนวน

ที่แต่ละรำยไดร้บักำรจดัสรร 

ล ำดบั รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหน่วย 
ของใบส ำคญั 
แสดงสิทธิ 

คิดเป็นรอ้ยละ 
ที่ไดร้บั 

(ของโครงกำร) 
1 พล.อ.วินยั  ภทัทิยกลุ กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 

2 พล.ต.อ.สนุทร  ซำ้ยขวญั กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 

3 นำยอภิชำติ  จีระพนัธุ ์ กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 

4 นำยปรำรถนำ  บงกชมำศ กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 

5 นำยวิภธูำ  ตระกลูฮนุ กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 

6 นำยโสภณ  ผลประสิทธ์ิ กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 

7 นำยประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 

8 น.ส.จรุีรตัน ์ ลปนำวณิชย ์ กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 

9 น.ส.สรีุรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมกำรบรษิัท ไม่เกิน 6,900,000 ไม่เกินรอ้ยละ 3 
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6.2 รำยละเอียดกรรมกำรบรษิัทย่อย ผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือบรษิัทย่อย ที่จะไดร้บั

กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้และจ ำนวนท่ีแต่ละรำยไดร้บักำรจดัสรร 

กรรมกำรบรษิัทย่อย ผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือบรษิัทย่อย ที่จะไดร้บักำร

จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะไดร้บัจดัสรรรวมทัง้สิน้เป็นจ ำนวนไม่เกิน 167,900,000 หน่วย ทัง้นี ้จะไมม่ี

กรรมกำรบรษิัทย่อย ผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษิัท และบรษิัทย่อยคนใดไดร้บัจดัสรรเกินกวำ่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนใบส ำคญั

แสดงสิทธิ ESOP-W ที่ออกและเสนอขำยในครัง้นี ้

ทัง้นี ้ในส่วนของกำรจดัสรรใหแ้กผู่บ้รหิำร/พนกังำของบรษิัทและ บรษิัทย่อย ขอมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร
และ/หรือ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรพิจำรณำจดัสรรต่อไป 

 

7. รำยชื่อกรรมกำร และ/หรือ พนักงำนทีไ่ด้รับกำรจัดสรรและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธเิกินกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวน
ใบส ำคัญแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขำยในคร้ังนี ้ 

- ไม่มี – 
8. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นเน่ืองจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิให้แกก่รรมกำร ผู้บริหำร/พนักงำน ของ

บริษัทและบริษัทย่อยในคร้ังนี ้

8.1 ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้เมื่อมีกำรใชสิ้ทธิซือ้สำมญัของบรษิัท (Price Dilution) จำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว โดยมี

รำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

= (รำคำตลำด - รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) x 100 

                รำคำตลำด 

โดย รำคำตลำด ค ำนวณจำกรำคำหุน้สำมญัของบรษิัทท่ีท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยเ์ฉล่ียยอ้นหลงัไม่เกิน 15 วนัท ำกำรก่อน

วนัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

และ รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 

= (รำคำตลำด X จ ำนวนหุน้ Paid-up) + (รำคำใชสิ้ทธิ X จ ำนวนหุน้หรือหุน้รองรบัท่ีเสนอขำยในครัง้นี)้ 

                           จ ำนวนหุน้ Paid-up + จ ำนวนหุน้หรือหุน้รองรบัท่ีเสนอขำยในครัง้นี ้

= (1.23 x 4,629,735,953) + (0.80 x 230,000,000) 

                 4,629,735,953 + 230,000,000 

= 1.21 บำทต่อหุน้ 

ดงันัน้ กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) 

= (1.23 – 1.21) x100 

            1.23 

= รอ้ยละ 1.65 

8.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution)  

ในกรณีที่มีผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม 

(Control Dilution) จำกกำรใชสิ้ทธิดงักลำ่ว โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี ้ 
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= จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP 

จ ำนวนหุน้ Paid-up + จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 

= 230,000,000 
4,629,735,953 + 230,000,000 

 
= รอ้ยละ 4.73 

 
9. สิทธขิองผู้ถือหุ้นในกำรคดัค้ำนกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธคิร้ังนี ้

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวต่อกรรมกำร และผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษิทั และ/หรือ บรษิัทย่อย 

ดงักล่ำว ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไมม่ีผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ำรอ้ยละสิบของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำ

ประชมุออกเสียงคดัคำ้นกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว  

 
10. รำยชื่อกรรมกำรอิสระทีผู้่ถือหุน้อำจมอบฉันทะใหเ้ข้ำร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได ้

10.1 นำยอภิชำต ิจีระพนัธุ ์ กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 

10.2 นำยปรำรถนำ บงกชมำศ กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 
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สิ่งทีส่่งมำด้วย 5 
 

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

 
  
 

ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน  สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานอยู่เลขที่  52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29                        
ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 
2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้
 
1. กำรเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญ จ านวนไม่เกิน 
2,131,870,033 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 
2.กำรจัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 
  2.1 รายละเอียดการจดัสรรแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
มลูค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม  
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งิน หุน้สามญั 744,870,033  0.40 297,948,013.20 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หุน้สามญั 1,387,000,000 0.40 554,800,000.00 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุน้ (บาท) 

วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

เพ่ือรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 
ไม่เกิน 

462,973,596 
หุน้ 

10:1 - - - 

เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (MILL-W4) 

ไม่เกิน 
 51,896,437 

หุน้ 
1:1.268 - - - 

เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่
กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-W) 

ไม่เกิน 
230,000,000 

หุน้ 

อตัราการใช้
สิทธิ ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W จดัสรร โดย

ไม่คิดมลูค่า 
ราคาการใชส้ทิธิ 0.80 

บาทต่อหุน้  

- โปรดดู
รายละเอียด
โดยสงัเขปของ 
ESOP-W ตาม
ส่ิงทีส่่งมำด้วย 

2  
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2.2 รายละเอียดการจดัสรรแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)   
1รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ซึง่เป็นวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหม้ีมตเิพิ่มทนุจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
2 ทั้งนี ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปดังกล่าว อาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Offering: RO) และ/หรือวิธีการเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ในจ านวนรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,387,000,000 หุน้ โดยอาจเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering: RO) เพียงอย่างเดียว และ/หรือ เสนอ
ขายหุน้รวมกันกับการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการเสนอขาย
หุน้รวมกนัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด  สดัส่วนที่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัดนี ้จะตอ้งไม่เกิน 462,000,000 หุน้ หรือ 
คิดเป็นจ านวนไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทุนแบบ General 
Mandate ทัง้นี ้การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่บริษัทจดัใหม้ีการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
ในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

 
3. ก ำหนดวนัประชุมผู้ถือหุน้เพื่อขออนุมัตกิำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการไดก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
โดยจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ชั้นที่ 29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 โดยก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565) ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 
 
4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ ตอ่หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง และเงือ่นไข กำรขออนุญำต  
 (ถา้ม)ี 

4.1   การด าเนินการในการจดทะเบยีนเพิ่มทนุ และ การจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ ต่อกระทรวงพาณิชย ์
4.2   ขออนญุาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนมุตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  

   
5. ประโยชนท์ีบ่ริษทัจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทนุและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

5.1   เพิ่มสภาพคล่องในหุน้ของบรษิัท 
5.2   ท าใหบ้รษิัทมีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจที่สงูขึน้ 
 

จดัสรรใหแ้ก ่
ประเภท
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ 
รอ้ยละต่อทนุช าระ

แลว้1 หมายเหต ุ

จดัสรรใหแ้ก่ RO และ/หรือ PP  หุน้สามญั 
ไม่เกิน 

1,387,000,000 
หุน้ 

ไม่เกินรอ้ยละ 302 
โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ2 
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6. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทนุและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ  

6.1  นโยบายเงินปันผล 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทั้งนี ้ก ารจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร 
6.2  ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ปันผล จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในอนาคต 
 

7. รำยละเอียดอื่นใดทีจ่ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใช้ประกอบกำรตัดสนิใจในกำรอนุมัตกิำรเพิ่มทนุ/ 
 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

-ไม่มี-  
 
8. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 

กำรด ำเนินกำร วัน / เดอืน / ปี 
ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 3/2565 15 มีนาคม 2565 
ก าหนดวนั Record Date ในการเขา้รว่มประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ 

30 มีนาคม 2565 

ก าหนดวนั Record Date ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล 10 พฤษภาคม 2565 
วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 28 เมษายน 2565 
จดทะเบยีนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน  14  วนันบัแต่วนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติ 
วนัจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผล 27 พฤษภาคม 2565 

 
บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 .................................................. 
 ( นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย)์ 
 กรรมการ 
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สิ่งทีส่่งมำด้วย 6 : 
 

 
 

 

 

1.  เอกสำรทีผู้่เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงกอ่นเข้ำร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ 
หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้น
แลว้ 

2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผูถื้อหุน้ไดล้งชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

2.3  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัขอ้ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนติิ
บคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

 2.  กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจ้ด
ทะเบียนไว ้ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2.2  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูต้อง โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามขอ้ 1 กรณี
บคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลักฐำนก่อนเข้ำร่วมประชุม 
และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
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2.4  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 

 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ ซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน คสัโตเดยีน (Custodian) 
ตามที่ไดจ้ดทะเบยีนไว ้ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

ข.   หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ด
ทะเบียนไว ้

ค.  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของ คัสโตเดยีน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ละมีขอ้ความ
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอ านาจกระท าการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้
มอบฉนัทะตามขอ้ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ 

ก.  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

ข.  ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติ
บคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

ค.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1 
กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.3  เอกสารหลกัฐานท่ีส่วนราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 นีเ้อกสารท่ีจดัท า
เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 4. กรณีผูถ้ือหุน้ซึ่งมิไดม้ีสญัชาตไิทยหรือเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉนัทะ
ใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3 

  ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัขอ้ 1 หรือ 2 ขา้งตน้ แลว้แต่กรณี โดยเอกสารที่จดัท าเป็นภาษาอื่น
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทน
นิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
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2.  วิธีกำรมอบฉันทะ 

บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้จ านวน 3 แบบ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

(1)  ผูถื้อหุน้อื่นๆ นอกจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน้ ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและ
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใช ้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได ้แต่
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ทกุรายจะตอ้งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน 

(2)  มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท (ตาม
เอกสารที่แนบ) โดยใหร้ะบชุื่อพรอ้มรายละเอยีดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ในช่อง
ผูม้อบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีทีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย 

(4)  ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองคืนมายงัส่วนเลขานกุารบรษิัท บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร ธนิยะ
พลาซ่า ชัน้ท่ี 29 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333   โดยใหถ้งึบรษิัทฯ ภายใน
วนัท่ี 23 เมษายน 2564 หรือกอ่นเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทไดม้ีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ เวน้แต่ กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3.  กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

บรษิัทจะเริม่รบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชมุไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา 13.00 น. 
เป็นตน้ไปในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ โดยถ่ายทอดสดผ่าน ชัน้ท่ี 29 อาคารธนิยะพลาซา่ ถนนสีลม 
แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

4.  กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑก์ำรลงคะแนนเสียง 

 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียงซึ่งผูถื้อหุ้นหรือ
ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

http://www.millconsteel.com/


บริษัท มิลลค์อน 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   

 

56 

และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ซึ่งใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได ้

2. วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1)  ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นที
ละครัง้จากที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

(2)  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก . ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแ้จกให้เมื่อ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยท าเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นดว้ย หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3) ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ใชใ้บมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บรษิัทจะนบัคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ระบมุา 

3.  มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที่ประชมุ 

• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดงักล่าว 

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง 
 ชีข้าด 

(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ และ
ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้ เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

4.  กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระ 

 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 
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สิ่งทีส่่งมำด้วย 7 :  

 
 
 
 

 
นำยอภชิำติ จีระพันธุ ์
อำยุ 64 ปี  
ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 
ทีอ่ยู่ 172/57 ซ.พำนิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ, ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
ของกรรมการประจ าปี 2565 และระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของ
บรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย (ESOP-W)) ) 

 
 
นำยปรำรถนำ บงกชมำรถ 
อำยุ 62 ปี  
ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 
ทีอ่ยู่ 189/160 ถ.กำญจนำภเิษก แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทยีน กรุงเทพมหำนคร 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ , ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
ของกรรมการประจ าปี 2565 และ ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของ
บรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย (ESOP-W)) 

 
 
ในกรณีที่ตอ้งการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา
หนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้กลบัมายงับรษิัท ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565  ตามที่อยู่ดงันี ้

 
หนังสือมอบฉันทะ – แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์(ชัน้ 29) 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก  

กรุงเทพมหำนคร 10150 

 

รำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ 
กรณีผู้หุ้นทีไ่ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมสำมำรถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 
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สิ่งทีส่่งมำด้วย 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
ผู้ทีรั่บมอบมำประชุม โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
Proxy (Form A)  

(แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ำยและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน         พ.ศ  
 Date           Month                  Year 
 
(1) ขา้พเจา้      สญัชาติ   อยู่เลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย ์  
 Postal Code 
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มิลลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                 shares     and have the rights to vote equal to                   votes as follows 

  หุน้สามญั หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
       ordinary share shares      and have the rights to vote equal to votes  
  หุน้บรุิมสิทธิ หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

       preference share shares     and have the rights to vote equal to                      votes 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
  1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยู่บา้นเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์          
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or  ชื่อ                                      อาย ุ                   ปี อยู่บา้นเลขที่   ___   

 Name                                               age                     years residing/located at no. 
                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                                 Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์      
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 
                                                          2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์/ Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or 
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย)  (Details specified in the 
attachment here) 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เวลา 14.00 น. ณ ชัน้  29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   1.ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  ,and 
choose one of these independent 
directors 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2022 on April 28, 2022 
via on electronics (E-AGM) at 2.00 pm at 29Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other 
date, time and place as the Meeting may be held.  
 
 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                

 
 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 

 

หมายเหต/ุRemark 
 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

 
 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               

 วนัที ่ เดือน    พ.ศ   
 Date          Month                   Year 
 
(1) ขา้พเจา้      สญัชาติ   อยู่เลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย ์  
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มิลลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 

  หุน้สามญั หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes  

  หุน้บรุิมสิทธิ หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to                      votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยู่บา้นเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์          
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ชื่อ                                             อาย ุ                   ปีอยู่บา้นเลขที่      
 Name         age                    years residing/located at no. 

                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                               Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์      
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

                                                                 2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์/ Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or 
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เวลา 14.00 น. ณ ชัน้  29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   1.ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓at  1., and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  , and 
choose one of these independent 
directors 
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as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2022 on April 28, 2022 
via on electronics (E-AGM) at 2.00 pm at 29Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such 
other date, time and place as the Meeting may be held. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.     

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 
Agenda Item No. 1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรำยงำนประจ ำปี  2564 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2021. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
         Approve              Disapprove            Abstain 

 
วำระที่ 3               พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 4         พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the appropriation of profits as legal reserves and dividends payment. 
   
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 5         พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
Agenda Item No.5  To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation.  

 
5.1  พลเอกวินัย    ภัททยิกุล  
 GEN. Winai Phattiyakul 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
    Approve              Disapprove            Abstain 

  5.2 นำยอภิชำติ    จีระพันธุ ์
 Mr.Apichart Chirabandhu 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

  5.3 นำยโสภณ   ผลประสิทธิ์  
  Mr. Sophon Pholprasit 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 6          พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
Agenda Item No.6  To consider and approve the director's remuneration for the year 2022. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 7                พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the auditor’s 

remuneration for fiscal year 2022. 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 8                 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร/
พนักงำนของบริษัท และ บริษัทย่อย (ESOP-W) 

Agenda Item No. 8 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's ordinary shares to the 
directors and executives/employees of the Company and/or its subsidiaries (ESOP-W) 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 9                พิจำรณำอนุมัติกำรกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 4,933,313.60 บำท โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 12,333,284 
หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,403,731,743.20 บำท เป็น 2,398,798,429.60 บำท 

Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in not exceeding 4,933,313.60 baht. 
by reduce ordinary shares not exceeding 12,333,284 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,403,731,743.20 baht to 2,398,798,429.60 baht. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 10                พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the decrease of the Company’s registered capital. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 11                พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวนไม่เกิน 852,748,013.20 บำท  โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่
เกิน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,398,798,429.60 บำท เป็น 
3,251,546,442.80 บำท 

Agenda Item No. 11 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital not exceeding 852,748,013.20 baht. by 
issuing new ordinary shares not exceeding 2,131,870,033 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,398,798,429.60 baht to 3,251,546,442.80 baht. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 12                พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the increase of the Company’s registered capital.  

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 13                พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item No. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company. 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 14               เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item No. 14 Others (if any) 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove            Abstain 

(4)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(5) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
       
 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 

 

หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
B. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited 

 
 ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชัน้  29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสลีม 
แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2022 on April 28, 2022 at 2.00 pm at 29Floor Thaniya plaza building, Silom 
road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
 วำระที ่                   เร่ือง            

Agenda No.                  Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C.) 

 
 
(แบบทีใ่ช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share 
depository and keeper) 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               

 วนัที ่ เดือน    พ.ศ   
 Date          Month                   Year 
 
(1) ขา้พเจา้      สญัชาติ   อยู่เลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย ์  
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มิลลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 

  หุน้สามญั หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes  

  หุน้บรุิมสิทธิ หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to                      votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ชื่อ                                          อาย ุ                   ปีอยู่บา้นเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์          
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ชื่อ                                             อาย ุ                   ปีอยู่บา้นเลขที่      
 Name         age                    years residing/located at no. 

                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                               Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์      
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

                                                                 2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์/ Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or 
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   1.ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓at  1., and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  , and 
choose one of these independent 
directors 
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เวลา 14.00 น. ณ ชัน้  29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2022 on April 28, 2022 
via on electronics (E-AGM) at 2.00 pm at 29Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such 
other date, time and place as the Meeting may be held. 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.     

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 
Agenda Item No. 1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรำยงำนประจ ำปี  2564 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2021. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
         Approve              Disapprove            Abstain 

 
วำระที่ 3               พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 4         พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the appropriation of profits as legal reserves and dividends payment. 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 5         พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
Agenda Item No.5  To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation.  

 
5.1  พลเอกวินัย    ภัททยิกุล  
 GEN. Winai Phattiyakul 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
    Approve              Disapprove            Abstain 

  5.2 นำยอภิชำติ    จีระพันธุ ์
 Mr.Apichart Chirabandhu 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

  5.3 นำยโสภณ   ผลประสิทธิ์  
  Mr. Sophon Pholprasit 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 6          พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
Agenda Item No.6  To consider and approve the director's remuneration for the year 2022. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 7                พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the auditor’s 

remuneration for fiscal year 2021. 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 8                 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร/
พนักงำนของบริษัท และ บริษัทย่อย (ESOP-W) 

Agenda Item No. 8 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's ordinary shares to the 
directors and executives/employees of the Company and/or its subsidiaries (ESOP-W) 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 9                พิจำรณำอนุมัติกำรกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 4,933,313.60 บำท โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 12,333,284 
หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,403,731,743.20 บำท เป็น 2,398,798,429.60 บำท 

Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in not exceeding 4,933,313.60 baht. 
by reduce ordinary shares not exceeding 12,333,284 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,403,731,743.20 baht to 2,398,798,429.60 baht. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 10                พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the decrease of the Company’s registered capital. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 11                พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวนไม่เกิน 852,748,013.20 บำท  โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่
เกิน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,398,798,429.60 บำท เป็น 
3,251,546,442.80 บำท 

Agenda Item No. 11 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital not exceeding 852,748,013.20 baht. by 
issuing new ordinary shares not exceeding 2,131,870,033 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,398,798,429.60 baht to 3,251,546,442.80 baht. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 12                พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the increase of the Company’s registered capital.  

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 13                พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item No. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company. 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 14               เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item No. 14 Others (if any) 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove            Abstain 

(4)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(5) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
       
 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 

 

หมำยเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf 
(2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
C. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited 

 
 ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชัน้  29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสลีม 
แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2022 on April 28, 2022 at 2.00 pm at 29Floor Thaniya plaza building, Silom 
road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
 วำระที ่                   เร่ือง            

Agenda No.                  Re : 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วำระที ่                   เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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สิ่งทีส่่งมำด้วย 9 : 
 

 
 

หมวดที ่5  

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบัญชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ   คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า25(ยี่สิบหา้)คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชมุ วิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ ดงักล่าวดว้ยในกรณี 
เช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัไดร้บั หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 41. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียด ตามสมควร และจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย
กว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวัน ประชุม หรือโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวัน 
ประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนั 

ขอ้ 42.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน หรือ 
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด จะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีที่ ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดั ไปแลว้ ถึงหนึ่งชั่วโมง
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ
หุน้รอ้งขอการประชุมเป็น อันระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถื้อหุน้เป็นผูร้อ้ง ขอใหน้ดั
ประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 43.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม  ในการออกเสียง 
ลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่า จ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุน้หนึ่งมีหนึ่ง เสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้
กระท า โดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วน
วิธีการออกเสียงลง คะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

ขอ้ 44.  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
44.1 ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้เสียงหน่ึงเป็น เสียงชีข้าด 
44.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

ข้อบังคับของบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือ บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ไดก้ารออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุน้

บุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละ ตลาด หลกัทรพัยก์าร ออกใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุน้ทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลิกบรษิัท 
 
ขอ้ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท าดงันี ้ 

45.1 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงาน ของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
45.2 พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
45.3 พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
45.4 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
45.5 เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
45.6 กิจการอื่น ๆ  
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สิ่งทีส่่งมำด้วย 10 : 
 

 
 

 
วันที ่28 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ถ่ำยทอดสดผ่ำน  

ณ บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 29 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ 

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร  10500 

Tel: +66 (0) 2652-3333 Fax: +66 (0) 2632-9899 

www.millconsteel.com 

 

 

 

แผนที่แสดงสถำนทีจ่ัดประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น  คร้ังที ่1/2565 
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