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บริษัท มิลลค์อนสตีล จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

เวลำและสถำนที ่
 

ประชมุเมื่อ วนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) ตามพระราชกาํหนด
ว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยใชร้ะบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ โดยทาํการถ่ายทอดสด ณ บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) เลขที่52 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสี
ลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  
 
โดยมีกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย เขา้รว่มประชมุดงันี ้
กรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุมีทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยแบ่งเป็น 
 
กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ                ประธานคณะกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
2.พลตาํรวจเอกสนุทร ซา้ยขวญั       รองประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3.นายปรารถนา บงกชมาศ   กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
4.นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์                กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
5.นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ              กรรมการบรษิัท   
6.นายวิภธูา ตระกลูฮนุ  กรรมการบรษิัท และประธานกรรมการบรหิารการลงทนุ 
7.นายประวิทย ์   หอรุง่เรือง           กรรมการบรษิัท / กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง /     

กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์/  
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

8. นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์       กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารการลงทนุ /  
กรรมการบรหิารความเส่ียง / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 

9.นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู     กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ กรรมการ
กาํกบัดแูลกิจการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงาน
บคุลากรและนวตักรรมธุรกจิ 

 
ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้ำร่วมประชุม 
คณุปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133     (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
คณุณฐัพล ศรีจกัรโคตร            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12038     (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
คณุศภุกร ตัง้สิรสิงวน             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12145     (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
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ทีผู้่ทีร่่วมเป็นสกัขพียำนในกำรนับคะแนนเสียง 
นายศภุกร รณะนนัทน ์  ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย บรษิัท เอม็ แอนด ์ที ลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั  
 
เร่ิมกำรประชุม 
 

นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกูล กรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดช้ีแ้จงวิธีการลงคะแนนใหท้่านผู้
ถือหุน้ไดร้บัทราบ เนื่องจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูเ้ขา้รว่ม
ประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงมีขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงดงันี ้กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้จะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการใดๆ ระบบจะทาํการรวบรวมคะแนนเสียงโดยอตัโนมตัิ กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กาํหนด เป็นเวลา1 นาที เมื่อท่าน
กดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่ายืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนั
การลงคะแนน ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถทาํไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หากวาระได้
ถูกปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนไดแ้ละสาํหรบัผูเ้ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณม์ือถือ
หรือ Tablet ขอใหท้่านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพื่อทาํการลงคะแนนที่เมน ูE-Voting และเมื่อท่าน
ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลับมายังหนา้ต่าง E–meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการ
ประชุมต่อ  โดยระบบจะทาํการรวบรวมคะแนน ดว้ยการนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหนา้ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

โดยในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษัทในวนันี ้มีระเบียบวาระรวมทัง้สิน้ 14 วาระ โดยแบ่งเป็น วาระเพื่อ
พิจารณาที่ตอ้งถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4 
วาระ, ถือคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อ
หุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุออกเสียงคดัคา้น 1 วาระ,ถือคะแนนเสียง 2 
ใน 3 รวม 1 วาระ, ถือเสียงขา้งมากรวม 6 วาระ วาระเพื่อทราบอีก 1 วาระ และ วาระอื่นๆ อีก 1 วาระ สาํหรบัวิธีการลงคะแนนเสียง
หุน้สามญัจาํนวนหุน้ 1 หุน้ จะมีเสียงเท่ากบั 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าไดม้ีการลงมติ
เป็นเอกฉันท ์ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ ประสงคจ์ะ “งดออกเสียง” ท่านสามารถกดเลือก “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ได ้และสาํหรบัวาระเพื่อทราบ ท่านจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได ้ทัง้นีใ้นวาระที่เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตัง้กรรมการท่ี
ครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่งตามวาระและกรรมการท่ีเสนอชื่อแต่งตัง้ใหม่จะทาํการพิจารณาลงมติอนมุตัิเป็นรายบคุคล  

ในส่วนของการถามคาํถามนัน้ ประธานจะเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ และท่านที่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
สามารถถามคาํถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมที่กาํลังพิจารณาได ้โดยท่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะถามคาํถามสามารถทาํไดด้ว้ย
วิธีการพูด ท่านตอ้งอยู่ที่หนา้ต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) เมื่อพิธีกร
ขานชื่อท่านผูถื้อหุน้ เจา้หนา้ที่จะดาํเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม ผูถื้อหุน้จะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอปุกรณข์องผูถื้อ
หุน้ ในการถามคาํถามแต่ละครัง้ใหท้่านแจง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุว่าท่านมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถาม
คาํถามทุกครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบันทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น และในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ขอ
ความกรุณาพิมพค์าํถามของท่านมาทางช่องทาง Chat โดยการสอบถามดว้ยการพิมพ ์ใหท้่านไปที่เมนู Chat ในหนา้ต่าง E – 
meeting (Zoom) เพื่อพิมพข์อ้ความและส่งเขา้มายงัระบบ และในการถามคาํถามแต่ละครัง้ใหท้่านแจง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบวุ่า
ท่านมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริ่มถามคาํถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุให้ถกูตอ้งครบถว้น 
โดยใหท้่านเลือกผูร้บัโดยส่งคาํถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) กรณีที่ท่านไม่ไดเ้ลือกตามที่แจง้ คาํถามของท่านจะส่งมาไม่
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ถึงทางบริษัทสาํหรับเอกสารสาํหรับประกอบการประชุมในวันนีบ้ริษัทไดท้าํการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้านีเ้ป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ โดยมีหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารแนบจาํนวน 10 รายการ ซึ่งประกอบดว้ย สาํเนารายงานการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564; รายงานประจาํปี 2564/แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR code ซึ่งรวมเอารายละเอียดของงบ
การเงินงวดประจาํปี 2564 เขา้ไวด้ว้ยแลว้; ขอ้มลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อแต่งตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการตามเดิม และกรรมการท่ีเสนอชื่อแต่งตัง้ใหม่; รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทท่ี
จะออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร/พนกังานของบริษัท และ บริษัทย่อย (ESOP-W) ; แบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F53-4 
); คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแน น ในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ ขัน้ตอนในการเขา้ประชมุ;รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรบัมอบฉันทะ; หนงัสือมอบฉันทะ; ขอ้บงัคบัของบรษิัทใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้; และ แผนท่ีแสดงที่ตัง้การประชมุ 
 
เริ่มการประชมุเวลา 14.00 น. 
 

ประธานกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ โรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไดจ้ดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) ซึ่งไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ถึงการจดัรูปแบบ
การประชมุดงักล่าวแลว้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) พรอ้มจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุตอ่ผู้
ถือหุน้ทกุท่านทางไปรษณียแ์ลว้ 

และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 8 คน และที่ไดร้ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้
จาํนวน 29 คน รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม 37 คน นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกันทัง้สิน้ 3,153,619,639 หุน้ หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 68.11 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ละมีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท จึงกล่าวเปิดการประชมุสามญัประจาํปีผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 และ ดาํเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 
ระเบียบวำระที ่1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

 
ประธานไดช้ีแ้จง ว่าการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท มีขึน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 โดย

รายละเอียดของรายงานการประชมุดงักล่าวปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ มีทัง้สิน้ 
19 หนา้ ดว้ยกัน โดยเริ่มจากหนา้ที่ 13 ถึงหนา้ที่ 32 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 1/2564 ซึ่งประชุมไป
เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เห็นดว้ย  3,153,619,639 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       - 
งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        - 

  บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  -  
  ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที ่2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบภาพรวมของผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย ์หอรุ่งเรือง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะเป็นผูร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบ 
ทั้งนี ้สรุปภาพรวมของผลการดาํเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พรอ้มกับขอ้มูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาํปี หรือส่ิงที่ส่งมาดว้ยลาํดบัที่ 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกับผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุในวนันีท้กุท่านจะไดร้บัรายงานประจาํปี 2564 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพจ์ากขอ้มลูใน QR Code เพิ่ม  

นายประวิทย ์หอรุง่เรือง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดส้รุปภาพรวมที่สาํคญัของกลุ่มบรษิัทโดยไดอ้ธิบายถึงโครงสรา้งธุรกิจ
ของบรษิัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มวสัดกุ่อสรา้ง 2. กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ 3. กลุ่มธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจของบรษิัท  

โดยในกลุ่มวสัดุก่อสรา้งประกอบดว้ย 5 บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษัท มิลลค์อน บูรพา จาํกัด เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย
เหล็กแท่งทรงยาว (Billet) , บริษัท ซนัเทค รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน จาํกัด บริหารจดัการเศษเหล็ก , บริษัท มิลลค์อน สตีล ไพพ ์
จาํกัด ผลิตและจาํหน่ายเหล็กรูปพรรณ , บริษัท มิลลค์อน ทิฮา จีอีแอล จาํกัด (“MTGL”) ผลิตและจาํหน่ายเหล็กรูปพรรณ  และ
บริษัท มิลลค์อน ทิฮา ลิมิเต็ด (“MTL”) ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบั Trading วสัดุก่อสรา้ง ทัง้ MTGL และ MTL ตัง้อยู่ที่ สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพพม่า  

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 2564 ซึ่งบริษัทมีปริมาณการขายอยู่ที่ 
759,815 ตนั คิดเป็นมลูค่าขายรวม 15,526 ลา้นบาท โดยมีกาํไรขัน้ตน้อยู่ที่ 891 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2564 สาํหรบัสดัส่วนการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัทในปี 2564 ยงัคงมีความใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยสรุปรายละเอียดดงันี ้
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ปรมิาณขายสินคา้ของกลุ่มบรษิทัแยกตามผลิตภณัฑ ์
ผลิตภัณฑ ์ 2564 2563 

เหล็กเสน้ 36% 67% 
เหล็กลวด 8% 7% 
เหล็กรูปพรรณ 4% 5% 
เหล็กแท่งทรงยาว 48% 16% 
Trading และอื่นๆ 4% 4% 

 
 จากนั้น นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง ไดส้รุปภาพรวมของงานดา้น CSR  ที่บริษัทไดจ้ัดทาํโครงการในปี 2564 ดังนี ้ดา้น
การศึกษา บริษัทไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กยอ้นหลังมอบของขวญัและขนมใหก้ับนอ้ง ๆโรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 
และมอบนม UHT เสริมสรา้งพัฒนาการสมองและร่างกายที่แข็งแรงใหก้ับโรงเรียนวัดชากผักกูด , ดา้นสุขภาพ บริษัทไดจ้ัดทาํ
กิจกรรม มิลลค์อนห่วงใย ร่วมใจตา้น COVID-19  กลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกัด (มหาชน) แจกหนา้กากและเจลแอลกอฮอร์
ใหก้ับชาวบา้นรอบๆโรงงาน ในเขตตาํบลนิคมพฒันา อาํเภอนิคมพฒันา จ.ระยอง และดา้นส่งเสริมชุมชน กลุ่มบริษัท มิลลค์อน 
สตีล จาํกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเหล็กจาํนวน 15 ตัน สาํหรบัก่อสรา้งอาคารเรียน เพื่อมอบโอกาสทางดา้นการศึกษาใหแ้ก่
เยาวชนไทย ไดม้ีอาคารเรียนที่ปลอดภยัไดม้าตรฐาน ใหส้ามารถพฒันาทกัษะ และการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียน
วดับนุนาค จงัหวดัระยอง 
 สาํหรบัรางวลัต่างๆ ที่ทางบริษัทไดร้บั ไดแ้ก่ รางวลั CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ จากผล
การดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม จากการเสริมสรา้งศักยภาพในการพัฒนาชุมชนและทาํกิจกรรมอาสาเพื่อเป็น
ประโยชนแ์ก่ชมุชน เพื่อมุ่งสู่การพฒันาอย่างยั่งยืนทัง้การประกอบธุรกิจและพฒันาสงัคม 
 นอกจากนี ้ทางบริษัทไดร้ายงานผลการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิัท 
ไดก้าํหนดใหม้ีจดัทาํ “นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เป็นการการกาํหนดความรบัผิดชอบ 
แนวปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ เพื่อแสดงเจตนารมณใ์นการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัและการจ่ายสินบนของบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิแบบประเมินตนเองเพื่อพฒันามาตรการต่อตา้นคอร์
รปัชนั ตามโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม ฯ ประจาํ
ไตรมาส 3/2564 ที่ประชุมไดม้ีมติใหก้ารรบัรอง “ บริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกัด (มหาชน) ” เป็นสมาชิกของโครงการฯ โดยการ
รบัรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรอง  
 ทัง้นี ้บรษิัทไดร้บัการฐานะสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย จากโครงการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนั
ของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน  2564 
 จากนัน้ นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง ไดอ้ธิบายภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กปี 2564 การบริโภคเหล็กอยู่ที่ 18.74 ลา้นตนั 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.25 ลา้นตนั ทัง้นี ้คาดการณว์่าในปี 2565 การบรโิภคเหล็กจะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.7 
 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ เพิ่มเติมอีก 
 
ประธาน จึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดขา้งตน้  
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมาและรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
 
ระเบียบวำระที ่3   พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 
ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์กรรมการบรษิัท เป็นผูร้ายงานสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบังบการเงิน

ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุทราบ ทัง้นี ้รายละเอียดของงบการเงนิงวดประจาํปี 2564 ปรากฏตาม ส่ิงที่แนบมา 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ 
ซึ่งบริษัทไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ในรูปแบบของ  QR Code ซึ่งในส่วนทา้ยของรายงานประจาํปี
ดงักล่าวจะมีขอ้มลูงบการเงินงวดประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 
นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรษิัทและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ไดน้าํเสนอ

รายงานขอ้มลูสาํคญัของงบการเงินงวดประจาํปี 2564 ใหท้ี่ประชมุทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอยีดทางการเงินท่ีสาํคญัได ้
ดงัต่อไปนี ้

          หน่วย : ลา้นบาท  

งบก ำไรขำดทนุ 2564 2563 เปลี่ยนแปลง % 
รายไดร้วม 15,812 11,641 4,171 36 

รายไดจ้ากการขายและการบรกิาร 15,526 11,450 4,076 36 

ตน้ทนุขายและการบรกิาร 14,635 10,670 3,965 37 

กาํไรขัน้ตน้ 891 780 111 14 

ค่าใชจ้า่ยจากการขายและบรหิาร 409 483 -74 -15 

ตน้ทนุทางการเงิน 508 558 -50 -9 

กาํไรสทุธิ 379 -168 547 325 

EBITDA 1,131 940 191 20 

*ก ำไรสุทธิข้ำงต้น ยังไม่รวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โคเบลโก้ มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (“KMS”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทนุ
ในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบสตีล ลิมิเต็ด ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กลวดเกรดทั่วไปและเหล็กลวดเกรดพิเศษ
ซ่ึงปัจจุบันสำมำรถด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กลวดเกรดพิเศษส ำหรับอุตสำหกรรมรถยนตไ์ด้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรมีผลก ำไรได้แล้ว โดยในปี 2564 KMS มีก ำไรสุทธิอยู่ที ่369 ล้ำนบำท หำกรวมกับ
ก ำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 จะส่งผลให้บริษัทมีก ำไรสุทธิอยู่ที ่564 ล้ำนบำท 
 

นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรษิัทไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า สาํหรบัรายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2564 ที่
เพิ่มขึน้ จากราคาขายที่ปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาเหล็กในตลาดโลก และในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน หนีสิ้นรวมลดลงจาก
การชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว  
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หน่วย : ลา้นบาท 

 
ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 

ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

 
มติประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และลงมติอนมุตังิบการเงิน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 3,152,594,047 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ       99.97 

  ไม่เห็นดว้ย       -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    - 
งดออกเสียง     1,025,592         เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.03 
บตัรเสีย   -   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที ่4  พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรไว้เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล 
 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างสาวสรีุรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัการจา่ยปันผล
เป็นหุน้สามญัโดยการจา่ยจากกาํไรสะสมของบรษิัทใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ 
 

เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทไดก้าํหนดว่าในกรณีที่บรษิัทไม่มีเหตจุาํเป็นอื่นใดบรษิทั มีนโยบายจ่ายเงนิ
ปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาํคญั โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บนัทึกดงันี ้

 กาํไรสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  141,850,742 บาท 
 กาํไรก่อนการจดัสรร    141,850,742 บาท 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 2564 2563 

สินทรพัยร์วม  19,271 19,277 
หนีสิ้นรวม 12,929 13,288 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,342 5,990 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ 19,271 19,277 
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 หกั สาํรองตามกฎหมาย (5% ของกาํไรสทุธิประจาํปี)     7,092,538 บาท 
 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร    134,758,204 บาท 
 ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 7,092,538 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิ รวม

เป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 100,610,908 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.19 ของทนุจดทะเบียน 
โดยในปีดาํเนินงาน 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทมีกาํไรสะสมที่ยัง

ไม่ไดจ้ดัสรรเป็นจาํนวน 264,852,866 บาท จึงมีความประสงคท์ี่จะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั และจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากกาํไร
สะสมใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั ตามรายละเอียดดงันี ้

 จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัและจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากกาํไรสะสมใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 462,973,596 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.04 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 
รวมมลูค่าไม่เกิน  185,189,438.40 บาท ในกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจากการจ่ายปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษัทจะ
ตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิง้ และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหก้บัเศษของหุน้ท่ีปัดทิง้ ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท  

และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จาํนวนไม่เกิน 46,297,359.25 บาท ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย ใน
อตัรารอ้ยละ 10 ของเงินไดต้ามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรษัฎากร 

การจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัตามขา้งตน้ รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ 
 
โดยกาํหนดใหว้นัที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อรบัสิทธิปันผล และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
 

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
 

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

ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ประชุมผู้ถือหุน้มีมติเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,153,619,639 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
 ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      - 
 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            - 

 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      -  
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดเ้ป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดใหท่ี้ประชมุไดร้บั
ทราบ 

นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดร้ายงานต่อที่ประชมุสามญัประจาํปี ครัง้นี ้มีกรรมการจาํนวน 3 ท่านที่ครบกาํหนด
วาระการดาํรงตาํแหน่งไดแ้ก่  

1.พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2.นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
3. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ กรรมการ 
 
ทัง้นี ้ระหว่างวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อ

รบัเลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการล่วงหนา้ โดยเผยแพรผ่่านทางเว็บไซดบ์ริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอชื่อผูเ้ขา้รบัเลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการบรษิัท  

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการกลั่นกรอง และ
พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจไดว้่าบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อในครัง้นีม้ีคุณสม บัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
หน่ึง  

ทัง้นี ้สาํหรบัพลเอกวินยั ภทัทิยกลุ และนายอภิชาติ จีระพนัธ ์คณะกรรมการบรษิัท ทัง้คณะซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได้
เสียในวาระนี ้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ขอ้กาํหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
อีกทัง้ไดน้าํความรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของบรษิัท 

 
ทัง้นี ้ประวตัิและขอ้มลูของกรรมการทัง้หมดที่ไดร้บัการเสนอชื่อแต่งตัง้ในครัง้นีม้ีรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 

  
นางสาวสรีุรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิม่เติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม

คาํถามใดๆ จงึไดข้อใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
 
พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ  
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อทา่นลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้า่น

กลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมด
จากในระบบลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และ ลงมติอนุมตัิแต่งตัง้พลเอกวินยั  ภทัทิยกุล กรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระกลับเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
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เห็นดว้ย  3,134,326,821  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.39 
  ไม่เห็นดว้ย                 19,292,818    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.61 

งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 
นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้า่น

กลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมดจาก
ในระบบลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และ ลงมติอนุมัติแต่งตัง้นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระกลับเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
  

เห็นดว้ย   3,133,661,821  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.37 
ไม่เห็นดว้ย                 19,292,818   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.63 
งดออกเสียง           665,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 
 
นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้า่น

กลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมดจาก
ในระบบลงคะแนน 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และ ลงมติอนมุตัแิต่งตัง้นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ กรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทตามเดิมทกุประการอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
  

เห็นดว้ย  3,133,662,146  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.37 
ไม่เห็นดว้ย                 19,957,493  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.63 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ และ 
แต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
   
ระเบียบวำระที ่6    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
 

ประธาน ขอให ้นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู เลขานกุารฯ ไดน้าํเสนอรายละเอียดใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ  
 
 นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุว่า ในส่วนของคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ที่ไดร้บัมอบหมาย จงึมมีติเสนอกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2565  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3,980,000 บาท โดยเมื่อได้
จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่
คณะกรรมการตามปรมิาณการปฏิบตัิงานของแต่ละคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 
 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ปี 2565 (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 5,000 

ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 30,000 10,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 5,000 5,000 
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หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ
การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  3,153,619,639 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00     
  ไม่เห็นดว้ย                -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            - 

งดออกเสียง            - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      - 
บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที ่7    พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2565 และก ำหนดค่ำสอบบัญช ี

 
ประธาน ขอให ้นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดน้าํเสนอรายละเอียดใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ  
 
นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกูล ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) 
จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 2565 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทในปี 2565 

 
1. สาวินี สะวานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7092 
2. คณุปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133 
3. คณุธัญญรตัน ์คงนวิฒันศ์ิริ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11887 

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 เห็นควรกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบับรษิัท ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,830,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจาํนวนไม่เกิน 10,555,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าบรกิาร
อื่นๆ) ทั้งนี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาํปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอาํนาจพิจารณากาํหนด
ค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
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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 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2564 และกาํหนดค่า
สอบบญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย   3,152,594,047  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.97 
ไม่เห็นดว้ย                    1,025,592    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.03 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 
ระเบียบวำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่

กรรมกำร และ/หรือ พนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W) 
  

ประธาน มอบหมายให ้นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกูล กรรมการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย (ESOP-W) 
ใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณา 

 นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงคท์ี่ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทใหแ้กก่รรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย (ESOP-W) อาย ุ3 ปี โดยไม่คิดมลูคา่ 
จาํนวนไม่เกิน 230,000,000 หน่วย โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิ ESOP-W จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท 1 หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 0.80 บาท (เวน้แต่มีการปรบัสิทธิ) สิ่งทีส่่งมำด้วย 4 

           และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูม้ีอาํนาจ
พิจารณากาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W เช่น วนั เวลา และวิธีการใน
การออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ESOP-W และวิธีการใชสิ้ทธิ รวมถึงลงนามในคาํขออนุญาต ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่
จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคาํขออนุญาต และเอกสาร
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และดาํเนินการอื่นใดที่จาํเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W ตามสมควร 

 
ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิ่มเติม 
 
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 ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท จาํนวนไม่
เกิน 230,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-W) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  2,493,117,982  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      79.06 
ไม่เห็นดว้ย                 19,292,493   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.61 

  งดออกเสียง    641,209,164  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      20.33 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 
ระเบียบวำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 4,933,313.60 บำท โดยกำรลดหุ้นสำมัญ

จ ำนวนไม่เกิน 12,333,284 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 
2,403,731,743.20 บำท เป็น 2,398,798,429.60 บำท 

 
ประธานมอบหมายให ้นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบยีน

ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 
 นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู รายงานต่อท่ีประชมุว่า ภายใตพ้ระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) กาํหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจาํนวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดได้
ออกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยังจาํหน่ายไม่ครบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ดงันัน้ เพี่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย จึงจาํเป็นตอ้งมีการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดั
หุน้ที่ยังมิไดอ้อกจาํหน่ายออกก่อน ดว้ยเหตุดังกล่าวขา้งตน้บริษัทจึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังมิได้
ออกจาํหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน จาํนวน 4,933,313.60 บาท โดยการลดหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย
จาํนวน 12,333,284 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,403,731,743.20 บาท เป็น 2,398,798,429.60 
บาท 
   
 ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ ไดซ้กัถาม 
 

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 ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,933,313.60 บาท โดยการลดหุน้
สามัญจาํนวนไม่เกิน 12,333,284 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,403,731,743.20 บาท เป็น 
2,398,798,429.60 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  3,153,619,639  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                          -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  
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  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                   -     หุน้ - 

และเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิใหค้ณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหด้าํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. ของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยม์ีอาํนาจแกไ้ขหรือเพิ่มเติม
ถอ้ยคาํ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 
 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
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หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ
การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณฑส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัท ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  3,153,619,639  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที ่11 พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวนไม่เกิน 852,748,013.20 บำท โดยกำรออกหุ้น

สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจด
ทะเบียน 2,398,798,429.60 บำท เป็น 3,251,546,442.80 บำท 

 
ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดเ้ป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณา 
 นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดร้ายงานต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นการรองรบัการขยายกิจการของบรษิัท และ/หรือ ใชเ้ป็น
ทุนหมนุเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี ้คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 852,748,013.20 บาท  
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 2,131,870,033 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท  
1.) การเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 185,189,438.40  บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 462,973,596 หุน้ เพื่อเตรียมไว้
สาํหรบัรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั 
2.) การเพิ่มทุนจาํนวน 20,758,574.80 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 51,896,437 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้0.40 บาท เพื่อ
รองรบัการปรบัสิทธิของ MILL –W4 
3.) การเพิ่มทนุ จาํนวนไม่เกิน 92,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.40 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร/พนกังานของบริษัท 
และบรษิัทย่อย (ESOP-W)  
4.) การเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 554,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละไม่เกิน 30 ของทนุ
จดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัท ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทนุแบบ General Mandate โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุจาํนวนไม่เกิน  1,387,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท สิ่งทีส่่งมำด้วย 5 
 
 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
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หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ
การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้ เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ โดยเจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมด
จากในระบบลงคะแนน 
  
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 852,748,013.20 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,398,798,429.60 บาท เป็น 
3,251,546,442.80 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  3,134,327,146 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.39 
ไม่เห็นดว้ย                  19,292,493  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.61 

  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 3,251,546,442.80  บาท (สามพนัสองรอ้ยหา้สิบเอด็ลา้นหา้แสนส่ีหมื่นหกพนัส่ี

รอ้ยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น    8,128,866,107   หุน้ (แปดพนัหนึ่งรอ้ยยี่สิบแปดลา้นแปดแสนหกหมื่นหกพนั
หน่ึงรอ้ยเจด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ 
 หุน้สามญั 8,128,866,107   หุน้ (แปดพนัหนึ่งรอ้ยยี่สิบแปดลา้นแปดแสนหกหมื่นหกพนั

หน่ึงรอ้ยเจด็หุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ                   -     หุน้ - 
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และเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัใิหค้ณะกรรมการและ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหด้าํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. ของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยม์ีอาํนาจแกไ้ขหรือเพิ่มเติม
ถอ้ยคาํ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 
 

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
หากไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ขอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํ

การลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 ขณะนีค้รบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน ผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ขอให้
ท่านกลับมายังหนา้ต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาํการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  3,134,327,146  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.39 
ไม่เห็นดว้ย               19,292,493  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.61  

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
ระเบียบวำระที ่13 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทนุของบริษทั 
 

ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัท ไดเ้ป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณา 
 

นางสาวสุรีรตัน ์ลีสวัสดิ์ตระกูล ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า จากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุจาํนวน ไม่เกิน 852,748,013.20  บาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวนไม่เกิน 2,131,870,033 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 0.40 บาท บรษิัทจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1.) การจัดสรรหุน้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวนไม่เกิน 462,973,596 หุ้น เพื่อเตรียมไวส้าํหรบั
รองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั 

      2.) การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 51,896,437 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้0.40 บาท 
เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของ MILL –W4 

      3.) การจัดสรรหุน้เพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามัญใหม่จาํนวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.40 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร/พนกังานของบริษัท 
และบรษิัทย่อย (ESOP-W)  
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       4.) การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละไม่เกิน 30 ของทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน  1,387,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท ณ 
วนัท่ีคณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

 ทั้งนี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไปดังกล่าว อาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม 
(Right Offering: RO) และ/หรือวิธีการเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement: PP) ในจาํนวนรวมกันทั้งสิน้ไม่เกิน 
1,387,000,000 หุน้ โดยอาจเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering: RO) เพียงอย่างเดียว และ/หรือ เสนอขายหุน้
รวมกันกับการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุน้รวมกนัใหแ้ก่บคุคล
ในวงจาํกดั  สดัส่วนที่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดันี ้จะตอ้งไม่เกิน 462,000,000 หุน้ หรือ คิดเป็นจาํนวนไม่เกินกว่ารอ้ยละ 
10 ของทุนชาํระแลว้ ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมำ
ด้วย 5  

การจดัสรรและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไปดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

การเพิ่มทุนดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่บริษัทจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีใน
ครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆในการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง (ก) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราว (ข) 
กาํหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจาํกัด ตลอดจนการกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆที่จาํเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคาํขอ
อนุญาต คาํขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (จ) ดาํเนินการอื่นใดที่จาํเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตามสมควร 

 ทั้งนี ้หากมีการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) บริษัทจะจัดสรรใหแ้ก่
บคุคลในวงจาํกดั ซึ่งเป็นผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุเฉพาะเจาะจงซึ่งมจีาํนวนไม่เกนิ 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดย
ผูล้งทุนจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกันของบริษัท และราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจาํกัด (Private 
Placement) ดงักล่าวจะคาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกัน ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
กาํหนดราคาเสนอขายเพื่อจดัสรรหุน้เพิ่มทุนในแต่ละครัง้ ซึ่งราคาถัวเฉล่ียดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ
ราคาตลาด  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดั 

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 ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,134,327,146    เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      99.39 
ไม่เห็นดว้ย                 19,292,493  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.61 

  งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
  บตัรเสีย   -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
ระเบียบวำระที ่14 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธาน ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อกีหรือไม่ และเมื่อปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ 
อีก ประธาน จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือ แสดงความเห็น  

 
 นายธนภาคย ์ ยงพิพฒันว์งศ ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสาเหตขุองการลดลงของปรมิาณยอดขายผลิตภณัฑ์
เหล็กเสน้ของบรษิัทเมื่อเทียบกบัปี 2563 นอกจากนี ้ไดส้อบถามเก่ียวกบัส่วนแบ่งการตลาดของบรษิัทในปี 2564 วา่ไดม้กีารลดลง
หรือไม่ 

นายประวิทย ์หอรุง่เรือง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ีแ้จงว่า สาเหตทุี่ปรมิาณการขายผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้ของบรษิัทลดลง
ในปี 2564 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา รฐับาลไดม้ีการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสรา้งอนัเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ส่งผลให้
ไซตง์านก่อสรา้งขนาดใหญ่มีการหยดุชะงกั ซึ่งเป็นลกูคา้หลกัของกลุ่มบริษัท ทาํให้บริษัทตอ้งชะลอการส่งมอบเหล็กเสน้ ซึ่งส่งผล
ทาํใหป้รมิาณขายเหล็กเสน้ลดลง 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดงักล่าว ทางบริษัทเล็งเห็นโอกาสจากสถานการณเ์หล็กในตลาดโลกที่จีนมีการลดกาํลงัการผลิต 
โดยปิดโรงงานที่ไม่ไดม้าตรฐานและจาํกดัการส่งออก เพื่อสนองนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของจีน ประกอบกลบัผลิตภณัฑเ์หล็กแท่ง
ทรงยาวในตลาดโลกคลาดแคลน ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑเ์หล็กแท่งทรงยาวปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ในปีที่ผ่านมา ทางบรษิัทจึงพบว่าส่วนต่าง
ของราคาการขายผลิตภณัฑเ์หล็กแท่งทรงยาวมีกาํไรเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียประมาณ 2%  

และในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในปีที่ผ่านมานัน้ เนื่องจากกลุ่มลกูคา้รายใหญ่ของบริษัทเป็นโครงการ
ภาครฐั ซึ่งปีที่ผ่านมามีการชะลอการการก่อสรา้งอันเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาํใหม้ีบริษัทมีการ
ชะลอการส่งมอบเหล็กเสน้ ส่งผลใหย้อดเหล็กเสน้ลดลงเล็กนอ้ย  

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทไดม้ีการเนน้การเพิ่มยอดขายเหล็กแท่งทรงยาวมากขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีส่วนแบ่งตลาด
จากผลิตภณัฑเ์หล็กแท่งทรงยาวเพิ่มขึน้ดว้ย 
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นายธนภาคย ์ยงพิพฒันว์งศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อว่า ในปี 2565 บรษิัทมีเปา้หมายในการผลิตอยู่ที่ปรมิาณเท่าใด  
นายประวิทย ์หอรุง่เรือง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ีแ้จงว่าบรษิัทวางเป้าหมายแผนการผลิตของปี 2565 อยู่ที่ประมาน 9 

แสนตนั จากยอดขายของปี 2564 ซึง่อยู่ที่ประมาณ 760,000 ตนั และคาดการณร์ายไดข้องปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ลา้น
บาท จากยอดขายของปี 2564 ซึง่อยู่ที่ประมาณ 15,000 ลา้นบาท โดยคาดว่าเป้าหมายที่ตัง้ไวน้ัน้มีความเป็นไปได ้เนื่องจากในปีนี ้
ราคาผลิตเหล็กรวมถึงราคาวตัถดุิบที่ใชส้าํหรบัการผลิตเหล็กมีการปรบัตวัสงูขึน้ 

นายธนภาคย ์ยงพิพัฒนว์งศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อว่า การผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ของบริษัทที่สามารถเพิ่ม
ปริมาณการขายและมีกาํไรมากขึน้นั้น มีจาํนวนสัดส่วนการผลิตต่อกาํลังการผลิตทั้งหมด (Utilization rate) ในปีที่ผ่านมาเป็น
เท่าใด และมีเป้าการผลิตในปี 2565 อยู่ที่เท่าใด รวมถึงในส่วนของการผลิตเหล็กแท่งทรงยาวเกรดพิเศษของบริษัท มีสดัส่วนการ
ผลิตต่อกาํลงัการผลิตทัง้หมด และมีเป้าการผลิตในปี 2565 เป็นเท่าใด  

นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ไดช้ีแ้จงว่า ในส่วนของ Utilization rate 
ของปี 2564 อยู่ที่ 66% และมีเป้าสาํหรบัปี 2565 อยู่ที่ 71% ซึ่งมีการนาํประโยชนข์องเตาหลอมไปใชใ้หม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
และในส่วนของสดัส่วนการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 13% และมีเป้าในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 30% 

นายธนภาคย ์ยงพิพฒันว์งศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อว่าสาํหรบัการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบรษิัทในปีที่ผ่านมา
นัน้ บรษิัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล จาํกดั (“KMS”) มีเป้าการผลิตในปีที่ผ่านมาซึ่งไดต้ัง้ไวอ้ยู่ที่ประมาณ 250,000 ตนั นัน้ สามารถ
ทาํตามยอดเป้าไดห้รือไม่และใชเ้หล็กแท่งทรงยาว (billet) จากกลุ่มบริษัทเป็นจาํนวนเท่าใด นอกจากนี ้เป้าหมายการผลิตเหล็ก
ลวดเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษ ในปี 2565 เป็นอย่างไร รวมถึงเหตใุดกาํไรของ KMS จึงไม่ไดม้ารวมในงบการเงินรวมของบรษิัท  
 นายธีระยุทธ เลิศธีรรงัสรรค ์ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล จาํกัด (“KMS”) ไดช้ีแ้จงว่า
จากที่ KMS ไดต้ัง้เป้าการผลิตเหล็กลวดทั้งเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษในปี 2564 ไวท้ี่ประมาณ 250,000 นั้น ปีที่ผ่านมาทาง 
KMS สามารถผลิตไดจ้รงิประมาณ 200,000 ตนั ซึ่งลดลงเล็กนอ้ย และในดา้นของสดัส่วนการผลิตระหว่างเกรดธรรมดาและเกรด
พิเศษนัน้ ในปีที่ผ่านมา KMS สามารถผลิตเหล็กลวดเกรดธรรมดาไดป้ระมาณ 72,000 ตนั และเกรดพิเศษอยู่ที่ 132,000 ตนั และ
เป็นเหล็กแท่งทรงยาวซึ่งเป็นวตัถดุิบที่ใชใ้นการผลิตเหล็กลวดของ KMS ที่ส่งจากบรษิัท มิลลค์อน บรูพา จาํกดั (“มิลลค์อนบรูพา”) 
จาํนวนประมาณ 71,000 ตนั  
 ในส่วนของเป้าการผลิตในปี 65 ทัง้เกรดพิเศษและเกรดปกติ มียอดรวมประมาณ 270,000 ตนั โดยแบ่งเป็นเกรดทั่วไป 
120,000 ตนั และเกรดพิเศษ 150,000 ตนั 
 ทัง้นี ้ในเรื่องของกาํไรที่ไม่ไดม้ารวมในงบการเงินรวมของบริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกัด มหาชน (“มิลลค์อน”) นัน้ ในช่วง
แรกของการลงทุน ที่ทางมิลลค์อนไดล้งทุนร่วมกับ KMS นัน้ เป็นช่วงที่ทาง KMS อยู่ในระหว่างการส่งตวัอย่างผลิตภณัฑเ์พื่อให้
ลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตรอ์นุมตัิในเรื่องของคุณภาพ และปัจจุบนัคุณภาพของผลิตภณัฑข์อง KMS นัน้ สามารถที่จะ
ไดร้บัการรบัรองว่าเทียบเท่าสินคา้ที่ส่งมาจากบริษัท โกเบสตีล ลิมิเต็ด  ซึ่งอยู่ที่ประเทศญ่ีปุ่ นไดแ้ลว้ ทาํใหใ้นปีที่ผ่านมา KMS มี
กาํไรเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม กาํไรสะสมยงัไม่พอที่จะสามารถนาํมารวมในงบกาํไรขาดทนุของมิลลค์อน ซึ่งจะตอ้งทาํการหกัขาดทุน
สะสมจนครบ หลงัจากนัน้จึงจะสามารถบนัทึกรบัรูก้าํไรในผลการดาํเนินงานของมิลลค์อนได  ้

นายธนภาคย ์ยงพิพฒันว์งศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อว่า จากทศิทางดอกเบีย้ที่เป็นขาขึน้ ทางบรษิทัไดเ้ตรียมการแกไ้ขเพื่อ
ลดผลกระทบไวอ้ย่างไร 

นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์กรรมการบริษัทและผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ไดช้ีแ้จงว่า สืบเนื่องจาก
ทิศทางของอตัราดอกเบีย้ที่คาดว่าน่าจะปรบัขึน้นั้น ทางฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีแผนในการเพิ่มทุนเป็นแผน
สาํรองเพื่อลดผลกระทบในเรื่องของการปรบัขึน้ของอตัราดอกเบีย้ ซึ่งบรษิัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทนุจะสามารถช่วยใหก้ระแสเงิน
สดของบรษิัทมีความยืดหยุ่นมากขึน้  
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นายธนภาคย ์ ยงพิพฒันว์งศ ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อว่า จากสถานการณปั์จจบุนัท่่ี ราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่ปรบัตวัสงูขึน้ 
หรือปัญหาการขาดแคลนทางดา้นขนส่งสินคา้ส่งผลกระทบกบับรษิัทอย่างไร 

นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ไดช้ีแ้จงว่า แมว้่าราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
(Commodity) ที่ปรบัตวัสงูขึน้ จะกระทบกับราคาเหล็กในตลาด อย่างไรก็ตามการปรบัขึน้ของราคาเหล็กดงักล่าว ส่งผลใหม้ีส่วน
ต่างระหว่างราคาเหล็กสาํเรจ็รูปกบัตน้ทนุวตัถดุิบเพิ่มขึน้ ทาํใหบ้รษิัทมีโอกาสในการทาํกาํไรเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย  

 
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพิ่มเติมอื่นๆ อกี ประธาน ไดก้ล่าวปิดประชมุ โดยไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมา

ใชสิ้ทธิเขา้รว่มประชมุในการประชมุสามญัประจาํปี ครัง้ที่ 1/2565 นี ้ 
 
 
ปิดประชมุ เวาลา 16.10 น. 
 

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

เลขานกุารบรษิัท 


