บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด )มหำชน(
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด )มหำชน(
หลักเกณฑ์ กำรให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์
บริ ษัทคำนึงถึงควำมสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่ องกำรคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
และกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม ดังนัน้ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด
หลักเกณฑ์
1.

คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมกำรต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลำยคนซึง่ มีระยะเวลำกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และมีสทิ ธิออก
เสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรื อ เสนอ
ชื่อกรรมกำร
2.

กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์ นี ้ สำมำรถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ำรั บกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ น
กรรมกำรได้ โดยต้ องกรอกแบบฟอร์ มจำนวน 3 แบบฟอร์ มดังต่อไปนี ้
1. แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. แบบประวัติบุคคล ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. หนังสือยินยอม ของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
พร้ อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งบริ ษัท ภำยในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 ตำมที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ำยงำน สำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด )มหำชน(
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ ำ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-652-3333 ต่ อ 208 โทรสำร 0-2632-9899
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรพิจำรณำ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับ
กำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุด
เดียวกัน
3. ในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัท บุคคลดังกล่ ำวต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำม
หลักเกณฑ์ ท่ กี ำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ )ก.ล.ต.( ตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริษัท
4.

บริษัทจะพิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ผ้ ูถอื หุ้นได้ เสนอมำ พร้ อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง และมี
ข้ อมูลเพียงพอ เสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ถือที่ประชุมของคณะกรรมกำรเป็ นที่สิน้ สุด
และบริ ษัทจะแจ้ งผลกำรพิจำรณำให้ ทรำบภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทภำยในเดื อนมีนำคม 2563
ต่ อไป

แบบประวัติบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2563
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล ………………………………....……… สกุลเดิม (ถ้ ำมี) ………………………………………………………
หมำยเลขบัตรประชำชน …………………………………..……………………………………………………..………
วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………………………………อำยุ…………………………..………………………….ปี
สัญชำติ …………………………………………………………………………………………………………….……
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้ :
เลขที่ ………………………………..หมู่ บ้ ำน/อำคำร…………………..หมู่ ที่ …………...ตรอก/ซอย………………….
ถนน………………………………...ต ำบล/แขวง………………………อ ำเภอ/เขต…………………………………....
จังหวัด………….…………….…....รหัสไปรษณีย์……………………ประเทศ……….………………………………
โทรศัพท์……………………………โทรสำร…….……………………E-mail ……….….……………………………
6. อำชีพปั จจุบนั ……………………………………………….………………………………………………………….
7. สถำนที่ทำงำนปั จจุบนั ……………………………………………………………………………….……………...
8. ประวัติกำรศึกษำ ตังแต่
้ ปริ ญญำตรี
ช่ วงเวลำ
)ปี พ.ศ.(

ชื่อมหำวิทยำลัย

วุฒกิ ำรศึกษำ

สำขำ

9. กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ ำที่ และทักษะของกำรเป็ นกรรมกำร เช่น กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัท
ไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร…………………………………….…………………… รุ่น/ปี ที่อบรม……...…………………..
ชื่อหลักสูตร…………………………………….…………………… รุ่น/ปี ที่อบรม……...…………………..
ชื่อหลักสูตร…………………………………….…………………… รุ่น/ปี ที่อบรม……...…………………..
ชื่อหลักสูตร…………………………………….…………………… รุ่น/ปี ที่อบรม……...…………………..

10. ประวัติกำรทำงำน
ช่ วงเวลำ
)ปี พ.ศ.(

ชื่อบริษัท

ตำแหน่ ง

ประเภทธุรกิจ

11. สถำนภำพกำรสมรส ………………………………………………………………………………………….
12. รำยชื่อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
บิดำ
………………………………………………………………………………………………………
มำรดำ …………………………………………….………………………………………………………..
พี่/น้ อง 1…………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………………………….
6…………………………………………………………………………………………………….
7…………………………………………………………………………………………………….
คูส่ มรส ………………………………………………………………………………………………………
บุตร และอำยุบตุ ร 1…………………………………………………………….. อำยุ……….……ปี
2……………..…………………………………………….. อำยุ……….……ปี
3…………………………………………………………….. อำยุ……….……ปี
4…………………..……………………………………….. อำยุ……….……ปี
5…………………………………………………………….. อำยุ……….……ปี

13. ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริ หำรด้ วยกัน (รวมถึงควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต กำรสมรส กำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำย ให้ ระบุควำมสัมพันธ์ลำดับ บิดำ มำรดำ คูส่ มรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้ำ น้ ำ อำ รวมคูส่ มรส และบุตร ของบุคคลดังกล่ำว)
รำยชื่อกรรมกำร / ผู้บริหำร

ควำมสัมพันธ์

14. จำนวนหุ้นที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะถือในบริ ษัท และสัดส่วนร้ อยละจำนวนหุ้นดังกล่ำวต่อทุนจด
ทะเบียน
รำยชื่อ

จำนวนหุ้น

ร้ อยละของทุนจดทะเบียน

15. จำนวนหุ้นที่ตนเองและกลุม่ บุคคล (1) ถือในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง (2)
ชื่อบริษัท

(1)

จำนวนหุ้นที่ถอื

ณ วันที่

สัดส่ วนร้ อยละของทุน
จดทะเบียน

ตำแหน่ ง

กลุม่ บุคคล หมำยถึง
(1) คูส่ มรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
(3) ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญที่ตนเอง หรื อ (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วน
(4) ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรื อ (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดควำมรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วนจำพวกจำกัด
ควำมรับผิดที่มีห้ นุ รวมกัน >30% ของหุ้นทังหมดของห้
้
ำงหุ้นส่วนจำกัด
(5) บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชน ที่ตนเอง หรื อ (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่จำหน่ำย
แล้ วทังหมด
้
(6) บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชน ที่ตนเอง หรื อ (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) หรื อ (5) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่
จำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
(7) นิติบคุ คลที่ตนเองสำมำรถมีอำนำจในกำรจัดกำรในฐำนะเป็ นผู้แทนนิติบคุ คล (คือกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)

(2)

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หมำยถึง
(1) ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญที่ตนเอง หรื อ (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วน
(2) ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรื อ (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดควำมรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วนจำพวกจำกัด
ควำมรับผิดที่มีห้ นุ รวมกัน >30% ของหุ้นทังหมดของห้
้
ำงหุ้นส่วนจำกัด
(3) บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชน ที่ตนเอง หรื อ (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่จำหน่ำย
แล้ วทังหมด
้
(4) บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชน ที่ตนเอง หรื อ (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) หรื อ (5) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่
จำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
(5) นิติบคุ คลที่ตนเองสำมำรถมีอำนำจในกำรจัดกำรในฐำนะเป็ นผู้แทนนิติบคุ คล (คือกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)
16. กำรดำรงตำแหน่งในบริ ษัทอื่นๆ (นอกเหนือจำกข้ อ 15.)
ชื่อบริษัท

ตำแหน่ ง

สัดส่ วนกำรถือหุ้น

17. ประวัติกำรถูกดำเนินคดี
ประเภทคดี

เมื่อวันที่

สถำนะของคดีในปั จจุบนั

หนังสือยินยอมกำรได้ รับกำรเสนอชื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2563

วันที่………..เดือน………………..…..พ.ศ................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำ (นำย, นำง, นำงสำว, อื่นๆ) และนำมสกุล………………………………………………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่…………………………..………..หมูบ่ ้ ำน…………………….…………………..หมูท่ ี่…………….…………….
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน………………..…………........ตำบล/แขวง………………..…………….…..………..
อำเภอ/ เขต……………………..……… จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………
ขอยินยอมให้ (นำย, นำง, นำงสำว, อื่นๆ).....................................................สกุล…………………….………….……….(ผู้ถือหุ้น)
เสนอชื่อของข้ ำพเจ้ ำพร้ อมประวัติและหลักฐำนเอกสำรต่ำงๆ มำยังบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเสนอชื่อคัดเลือก
เป็ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อมูลและเอกสำรหลักฐำนถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสำร หลักฐำน
ดังกล่ำวได้

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(………………………………….………)

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ถือหุ้น
(.……………………………………………)

