แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด ( MCS)
(1) ข้าพเจ้านาย/ นาง/ นางสาว .............................................................................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) จํานวน .............................................. หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์มอื ถือ............................................ โทรศัพท์บา้ น/ทีท่ าํ งาน...................................................
โทรสาร.........................................................E-mail ( ถ้ามี ) ............................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ………
ดังนี้
วาระทีข่ อเสนอ
1. เรือ่ ง ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ [ ] เพือ่ ทราบ [ ] เพือ่ พิจารณา [ ] เพือ่ อนุมตั ิ
โปรดระบุขอ้ เท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระทีเ่ สนอ ..........................................................................
.........................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีไ่ ด้ลงชือ่ รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน ........... แผ่น
2. เรือ่ ง ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ [ ] เพือ่ ทราบ [ ] เพือ่ พิจารณา [ ] เพือ่ อนุมตั ิ
โปรดระบุขอ้ เท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระทีเ่ สนอ ..........................................................................
.........................................................................................................................................................
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพือ่ พิจารณาและมีขอ้ มูลประกอบทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ประกอบเพิม่ เติมทีไ่ ด้ลงชือ่ รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน .............. แผ่น

ซึง่ มีเอกสาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ฉบับนี้ พร้อมเอกสาร
และหลักฐานประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และเพือ่ เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือ่ ไว้เป็ นสําคัญ
ดังนี้
ลงชือ่ ............................................................ ผูถ้ อื หุน้
(.............................................................)
วันที่ ........ เดือน .............................. พ.ศ. .............

เอกสารประกอบ
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานแสดงตน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง รายละเอียด ดังนี้
- กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาใช้สาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือเอกสาร
อืน่ ทีท่ างราชการเป็ นผูอ้ อก หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
- กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล ใช้สาํ เนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ โดยออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ อี ํานาจ
2. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลง
นามในแบบเสนอฉบับนี้ พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
3. กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอฯคนละ 1 ใบ
พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และรวมเป็ นชุดเดียวกัน พร้อมระบุชอ่ื บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
เป็ นผูป้ ระสานงานกับบริษทั
4. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งแบบเสนอฯอย่างไม่เป็ นทางการที่ โทรสาร 035-372967-8 หรือ E-mail Address
เลขานุการบริษทั info@mcssteel.co.th ก่อนการส่งต้นฉบับ และเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจะต้อง
จัดส่งมายังบริษทั ภายใน 31 มกราคม 2561 ทัง้ นี้ บริษทั สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะตัดสิทธิผถู้ อื หุน้ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลไม่
ครบถ้วน,ไม่ถกู ต้อง ,ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าํ หนดไว้

กรุณาส่ง
คุณกัญชลิกา แสงปริ ญญา
บริ ษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน)
70 หมู่ 2 ต.ช้ างใหญ่ อ.บางไทร
จ.อยุธยา 13290
(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561)

