บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด )มหาหน(
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด )มหาหน(
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประหุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์
บริษัทคานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคานึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้
และการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังนัน้ ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอ
เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
หลักเกณฑ์
คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุน้ ที่มีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประหุมสามัญผู้ถอื หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีระยะเวลาการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม หรือ เสนอชื่อกรรมการ
1.

การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุวาระการประหุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรือ่ งเพื่อพิจารณาบรรจุ ในวาระการประชุมโดยกรอก
“แบบขอเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564” พร้อมเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายงาน สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด )มหาหน(
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า หั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2652-3333 ต่อ 208 โทรสาร 0-2632-9899
กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2564” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผู้
ประสานงานติดต่อบริษัท จานวน 1 คน
2.

เพื่อให้การดาเนิ นการประหุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็ น
วาระการประหุม
1) เรือ่ งที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็ นจริง
หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทได้ดาเนินการกาหนดเป็ น
วาระการประชุมทุกครัง้ อยูแ่ ล้ว
3) เรือ่ งที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรือ่ งที่บริษัทได้ดาเนินการไปแล้ว
4) เรือ่ งที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้
ถือหุน้ โดยรวม
5) เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียงที่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
3.

6) เรือ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัท และ/หรือเรือ่ งที่ซา้ กับที่ได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว
7) เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับหน่วยงานที่ กากับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดาเนินธุรกิจ
8) เรือ่ งปั จจัยภายนอกที่อยูเ่ หนืออานาจควบคุมที่บริษัทจะดาเนินการได้
4.

ฝ่ ายจัดการเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ถือที่
ประหุ ม ของคณะกรรมการเป็ นที่ สิ้น สุ ด โดยบริ ษั ท จะแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ท ราบภายหลั ง การจั ด ประหุ ม
คณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นหอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ
เป็ นวาระการประหุม ในคาบอกกล่าวเรียกประหุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ต่อไป

แบบฟอร์ม “ขอเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประหุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564”
1. ข้อมูลทั่วไป:
หื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ)………………………………………นามสกุล: …………………….…………
ที่อยูป่ ั จจุบนั /ที่ตดิ ต่อได้:
เลขที…
่ ………………………………………………….. หมูบ่ า้ น/อาคาร…………..……………….……………..….
หมูท่ ี่…………………………………………………..… ตรอก/ซอย………..…….………………………….……….
ถนน…………………………………………………….. ตาบล/แขวง………….…………………………….……....
อาเภอ/เขต…………………………..…………..…..…. จังหวัด…………………….………………………………..
รหัสไปรษณีย…
์ ……..…………………..………..….… ประเทศ……………….…….…………………………..…
โทรศัพท์………………………………………..….…… โทรสาร…………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………………………………
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
….…………………………………………………………………….……………………………………………………
….…………………………………………………………………….……………………………………………..……..
2. จานวนหุ้นที่ถอื ครอง: ………………………………………………………….……………………...….…
3. เรื่องที่เสนอ: ………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
รายละเอียด :
….…………………………………………………………………….……………………………………………
….…………………………………………………………………….……………………………………………
….…………………………………………………………………….……………………………………………
….…………………………………………………………………….……………………………………………
เอกสารประกอบ :
….…………………………………………………………………….……………………………………………
….…………………………………………………………………….……………………………………………
4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถอื หุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือสาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
ก) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ข) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

5. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิม่ เติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ…………………………………………………….…………ผูถ้ ือหุน้
(…………………………………….……………………….…)
วันที่ …………………………….…………………………....

