
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน)  
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด )มหำชน( 

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2563 
 
วัตถุประสงค์ 

บริษัทค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้นและเพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเร่ืองกำรค ำนึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น
และกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงันัน้ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นวำ่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 
 

หลักเกณฑ์ 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุต้องเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลำยคนซึง่มีระยะเวลำกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 1 ปี 
และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำร
ประชมุ หรือ เสนอช่ือกรรมกำร 
 

2. กำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวำระกำรประชุม 
  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจ ุในวำระกำรประชมุโดยกรอก 
“แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563” พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วนและ
สมบรูณ์ สง่ถึงบริษัท ภำยในวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2563 ตำมที่อยูด่งันี ้

ฝ่ำยงำน ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด )มหำชน(  
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชัน้ 29 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2652-3333 ต่อ 208  โทรสำร 0-2632-9899 

 กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2563” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั และให้ระบช่ืุอบคุคลที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้
ประสำนงำนตดิตอ่บริษัท จ ำนวน 1 คน 
 

3. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็น
วำระกำรประชุม 
1) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน ไมเ่พียงพอ ไมต่รงตำมควำมเป็นจริง 

หรือเสนอมำไมท่นัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
2) เร่ืองซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้ด ำเนินกำรก ำหนดเป็น

วำระกำรประชมุทกุครัง้อยูแ่ล้ว 
3) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
4) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสยีหำยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผู้

ถือหุ้นโดยรวม 
5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสยีงที่

น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 



6) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท และ/หรือเร่ืองที่ซ ำ้กบัท่ีได้เคยเสนอมำก่อนแล้ว 
7) เร่ืองที่ขดักับข้อบังคบับริษัท กฎหมำย ข้อบังคบัหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตำม

วตัถปุระสงค์ และจริยธรรมกำรด ำเนินธุรกิจ 
8) เร่ืองปัจจยัภำยนอกที่อยูเ่หนืออ ำนำจควบคมุที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 

 
4. ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองที่ ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และให้ถือที่

ประชุมของคณะกรรมกำรเป็นที่ สิน้สุด โดยบริษัทจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยหลังกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทภำยในเดือนมีนำคม 2563 โดยเร่ืองที่ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุม ในค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 ต่อไป 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์ม “ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2563” 

 
1. ข้อมูลทั่วไป: 
       ชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว, บริษัท, อื่นๆ)………………………………………นำมสกุล: …………………….………… 
       ที่อยู่ปัจจุบนั/ที่ตดิต่อได้: 
      เลขที…่…………………………………………………..  หมูบ้่ำน/อำคำร…………..……………….……………..…. 
       หมูท่ี่…………………………………………………..… ตรอก/ซอย………..…….………………………….………. 
  ถนน…………………………………………………….. ต ำบล/แขวง………….…………………………….…….... 
        อ ำเภอ/เขต…………………………..…………..…..…. จงัหวดั…………………….……………………………….. 
   รหสัไปรษณีย์………..…………………..………..….…   ประเทศ……………….…….…………………………..… 
        โทรศพัท์………………………………………..….…… โทรสำร……………………………………………………. 
        E-mail ……………………………………………………………………………………………… 

ที่อยูใ่นตำ่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชำติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตำ่งประเทศ) 
….…………………………………………………………………….……………………………………………………         
….…………………………………………………………………….……………………………………………..…….. 

2. จ ำนวนหุ้นที่ถอืครอง: ………………………………………………………….……………………...….…  
 
3. เร่ืองที่เสนอ: …………………………………………………………………………………………………. 
 วัตถุประสงค์ :  [  ] เพื่อพิจำรณำ [  ] เพื่อทรำบ 

 รำยละเอียด :        
….…………………………………………………………………….……………………………………………         
….…………………………………………………………………….……………………………………………    
….…………………………………………………………………….……………………………………………         
….…………………………………………………………………….…………………………………………… 

      เอกสำรประกอบ : 
….…………………………………………………………………….……………………………………………         
….…………………………………………………………………….…………………………………………… 

4. เอกสำรหลักฐำนที่ ผู้ถอืหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
      4.1 หลักฐำนกำรถอืหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ หรือส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 
       4.2 หลักฐำนแสดงตน ได้แก่ 

ก) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประชำชน หรือหนงัสอืเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
ข) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสอื

เดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้ พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
 

 



 
5. ค ำรับรอง 

      ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิม่เตมิ ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือ
เอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได้ 
 
 
 
             ลงช่ือ…………………………………………………….…………ผู้ ถือหุ้น 
                             (…………………………………….……………………….…) 
                  วนัท่ี …………………………….………………………….... 
 
 


