
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาหน)  
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด )มหาหน( 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประหุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
 
วัตถุประสงค ์

บริษัทค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และเพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในเรื่องการค านึงสิทธิของผูถื้อหุน้
และการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงันัน้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
เรือ่งที่ผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด 
 

หลักเกณฑ ์
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ที่มีสทิธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประหุมสามัญผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ้งเป็นผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีระยะเวลาการถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 
และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุ หรอื เสนอช่ือกรรมการ 
 

2. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวาระการประหุม 
  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน์ี ้สามารถเสนอเรือ่งเพื่อพิจารณาบรรจ ุในวาระการประชมุโดยกรอก 
“แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564” พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและ
สมบรูณ ์สง่ถึงบรษัิท ภายในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2564 ตามที่อยูด่งันี ้

ฝ่ายงาน ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด )มหาหน(  
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า หั้น 29 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0-2652-3333 ต่อ 208  โทรสาร 0-2632-9899 

 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั และใหร้ะบช่ืุอบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผู้
ประสานงานตดิตอ่บรษัิท จ านวน 1 คน 
 

3. เพื่อให้การด าเนินการประหุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้เป็น
วาระการประหุม 
1) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสารไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง 

หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทไดด้  าเนินการก าหนดเป็น

วาระการประชมุทกุครัง้อยูแ่ลว้ 
3) เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิท และ/หรอืเรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการไปแลว้ 
4) เรือ่งที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษัิท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้

ถือหุน้โดยรวม 
5) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียงที่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 



6) เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิท และ/หรอืเรือ่งที่ซ  า้กบัท่ีไดเ้คยเสนอมาก่อนแลว้ 
7) เรื่องที่ขัดกับขอ้บงัคบับริษัท กฎหมาย ขอ้บงัคับหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์และจรยิธรรมการด าเนินธุรกิจ 
8) เรือ่งปัจจยัภายนอกที่อยูเ่หนืออ านาจควบคมุที่บรษัิทจะด าเนินการได ้

 
4. ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ถือที่

ประหุมของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการจัดประหุม
คณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยเร่ืองที่ผ่านความเห็นหอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ
เป็นวาระการประหุม ในค าบอกกล่าวเรียกประหุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ต่อไป 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรม์ “ขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประหุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564” 

 
1. ข้อมูลทั่วไป: 
       หื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ)………………………………………นามสกุล: …………………….………… 
       ที่อยูปั่จจุบนั/ที่ตดิตอ่ได:้ 
      เลขที…่…………………………………………………..  หมูบ่า้น/อาคาร…………..……………….……………..…. 
       หมูท่ี่…………………………………………………..… ตรอก/ซอย………..…….………………………….………. 
  ถนน…………………………………………………….. ต าบล/แขวง………….…………………………….…….... 
        อ าเภอ/เขต…………………………..…………..…..…. จงัหวดั…………………….……………………………….. 
   รหสัไปรษณีย…์……..…………………..………..….…   ประเทศ……………….…….…………………………..… 
        โทรศพัท…์……………………………………..….…… โทรสาร……………………………………………………. 
        E-mail ……………………………………………………………………………………………… 

ที่อยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 
….…………………………………………………………………….……………………………………………………         
….…………………………………………………………………….……………………………………………..…….. 

2. จ านวนหุ้นที่ถอืครอง: ………………………………………………………….……………………...….…  
 
3. เร่ืองที่เสนอ: …………………………………………………………………………………………………. 
 วัตถุประสงค ์:  [  ] เพื่อพิจารณา [  ] เพื่อทราบ 

 รายละเอียด :        
….…………………………………………………………………….……………………………………………         
….…………………………………………………………………….……………………………………………    
….…………………………………………………………………….……………………………………………         
….…………………………………………………………………….…………………………………………… 

      เอกสารประกอบ : 
….…………………………………………………………………….……………………………………………         
….…………………………………………………………………….…………………………………………… 

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถอืหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
      4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์ หรอืหลกัฐานอื่นจากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอืส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
       4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอื

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 
 

 



 
5. ค ารับรอง 

      ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอื
เอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้
 
 
 
             ลงช่ือ…………………………………………………….…………ผูถื้อหุน้ 
                             (…………………………………….……………………….…) 
                  วนัท่ี …………………………….………………………….... 
 
 


