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

 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด )มหำชน( 

หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
 
วัตถุประสงค ์

บริษัทค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีในเรื่องกำรค ำนึงสิทธิของผูถื้อหุน้
และกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ดงันัน้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
เรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่ำเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท เพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก ำหนด 
 

หลักเกณฑ ์
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ทีมี่สทิธใินกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุตอ้งเป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซึ่งมีระยะเวลำกำรถือหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี 
และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำร
ประชมุ หรือ เสนอชื่อกรรมกำร 
 

2. กำรเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวำระกำรประชุม 
  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน์ี ้สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจ ุในวำระกำรประชมุโดยกรอก 
“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565” พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นและ
สมบรูณ ์ส่งถึงบรษิัท ภำยในวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2565 ตำมที่อยูด่งันี ้

ฝ่ำยงำน ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด )มหำชน(  
เลขที ่52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชั้น 29 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0-2652-3333 ต่อ 208  โทรสำร 0-2632-9899 

 กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปี 2565” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั และใหร้ะบชุื่อบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผู้
ประสำนงำนตดิต่อบรษิัท จ ำนวน 1 คน 
 

3. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้เป็น
วำระกำรประชุม 
1) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสำรไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง 

หรือเสนอมำไม่ทนัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
2) เรื่องซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บักำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทไดด้  ำเนินกำรก ำหนดเป็น

วำระกำรประชมุทกุครัง้อยู่แลว้ 
3) เรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษิัท และ/หรือเรื่องที่บรษิัทไดด้  ำเนินกำรไปแลว้ 
4) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของบรษิัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดควำมเดือดรอ้นเสียหำยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผู้

ถือหุน้โดยรวม 
5) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยเสียงที่

นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 



6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และ/หรือเรื่องที่ซ  ำ้กบัท่ีไดเ้คยเสนอมำก่อนแลว้ 
7) เรื่องที่ขัดกับขอ้บังคับบริษัท กฎหมำย ขอ้บังคับหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตำม

วตัถปุระสงค ์และจรยิธรรมกำรด ำเนินธุรกิจ 
8) เรื่องปัจจยัภำยนอกที่อยู่เหนืออ ำนำจควบคมุที่บรษิัทจะด ำเนินกำรได ้

 
4. ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และให้ถือที่

ประชุมของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด โดยบริษัทจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยหลังกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทภำยในเดือนมีนำคม 2565 โดยเร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุม ในค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ต่อไป 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรม์ “ขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565” 

 
1. ข้อมูลทั่วไป: 
       ชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว, บริษทั, อื่นๆ)………………………………………นำมสกุล: …………………….………… 
       ทีอ่ยู่ปัจจุบนั/ทีต่ดิตอ่ได้: 
      เลขที่……………………………………………………..  หมู่บำ้น/อำคำร…………..……………….……………..…. 
       หมู่ที่…………………………………………………..… ตรอก/ซอย………..…….………………………….………. 
  ถนน…………………………………………………….. ต ำบล/แขวง………….…………………………….…….... 
        อ ำเภอ/เขต…………………………..…………..…..…. จงัหวดั…………………….……………………………….. 
   รหสัไปรษณีย…์……..…………………..………..….…   ประเทศ……………….…….…………………………..… 
        โทรศพัท…์……………………………………..….…… โทรสำร……………………………………………………. 
        E-mail ……………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ในตำ่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชำติไทยใหร้ะบทุี่อยู่ที่ติดต่อไดใ้นต่ำงประเทศ) 
….…………………………………………………………………….……………………………………………………         
….…………………………………………………………………….……………………………………………..…….. 

2. จ ำนวนหุ้นทีถื่อครอง: ………………………………………………………….……………………...….…  
 
3. เร่ืองทีเ่สนอ: …………………………………………………………………………………………………. 
 วัตถุประสงค ์:  [  ] เพื่อพิจำรณำ [  ] เพื่อทรำบ 

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

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

4. เอกสำรหลักฐำนทีผู้่ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
      4.1 หลักฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น หรือส ำเนำใบหุน้ที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 
       4.2 หลักฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ 

ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 
 

 



 
5. ค ำรับรอง 

      ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือ
เอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้
 
 
 
             ลงชื่อ…………………………………………………….…………ผูถื้อหุน้ 
                             (…………………………………….……………………….…) 
                  วนัท่ี …………………………….………………………….... 
 
 


