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

 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด )มหำชน( 

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2563 

 
วัตถุประสงค์ 

บริษัทค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้นและเพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีในเร่ืองกำรค ำนึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น
และกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ในกำรประชมุสำมญั    ผู้ ถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด  
 

หลักเกณฑ์ 
 
1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือกรรมกำรต้องเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลำยคนซึง่มีระยะเวลำกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 1 ปี และมีสทิธิออก
เสยีงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ หรือ เสนอ
ช่ือกรรมกำร 

 
 

2. กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  
ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น

กรรมกำรได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มจ ำนวน 3 แบบฟอร์มดงัตอ่ไปนี ้
1. แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
2. แบบประวัติบุคคล ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
3. หนังสือยนิยอม ของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วนและสมบรูณ์ สง่บริษัท ภำยในวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2563 ตำมที่อยูด่งันี ้

ฝ่ำยงำน ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด )มหำชน( 
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 02-652-3333 ต่อ 208 โทรสำร 0-2632-9899 
 

  กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับ
กำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวมสง่เป็นชุด
เดียวกนั 
3. ในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท บุคคลดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ )ก.ล.ต.( ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท 
 

4. บริษัทจะพิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ ผู้ถอืหุ้นได้เสนอมำ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถกูต้อง และมี
ข้อมูลเพียงพอ เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำและให้ถือที่ประชุมของคณะกรรมกำรเป็นที่สิน้สุด 
และบริษัทจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทภำยในเดือนมีนำคม 2563 
ต่อไป 



 
 
 

1. ช่ือ-สกลุ ………………………………....……… สกลุเดิม (ถ้ำมี) ……………………………………………………… 
2. หมำยเลขบตัรประชำชน …………………………………..……………………………………………………..……… 
3. วนั/เดือน/ปี เกิด ……………………………………………อำย…ุ………………………..………………………….ปี 
4. สญัชำติ …………………………………………………………………………………………………………….…… 
5. ที่อยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได้: 

เลขที่………………………………. .หมู่ บ้ำน/อำคำร…………………. .หมู่ที่…………. . .ตรอก/ซอย………………….
ถนน………………………………. . .ต ำบล/แขวง………………………อ ำเภอ/ เขต…………………………………. . . .
จงัหวดั………….…………….…....รหสัไปรษณีย์……………………ประเทศ……….……………………………… 

       โทรศพัท์……………………………โทรสำร…….……………………E-mail ……….….…………………………… 
6. อำชีพปัจจบุนั ……………………………………………….…………………………………………………………. 
7. สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั ……………………………………………………………………………….……………... 
8. ประวตัิกำรศกึษำ ตัง้แตป่ริญญำตรี 

 
ช่วงเวลำ 
)ปี พ.ศ.( 

ชื่อมหำวทิยำลัย วุฒกิำรศึกษำ สำขำ 

    
    
    
    
    
    

 
9. กำรอบรมเก่ียวกบับทบำทหน้ำที่ และทกัษะของกำรเป็นกรรมกำร เช่น กำรอบรมจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

ช่ือหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 
ช่ือหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 
ช่ือหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 
ช่ือหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประวัติบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2563 

 



 
10. ประวตัิกำรท ำงำน 

ช่วงเวลำ 
)ปี พ.ศ.( 

ชื่อบริษัท ต ำแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
11. สถำนภำพกำรสมรส …………………………………………………………………………………………. 
12. รำยช่ือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง 

    บิดำ  ……………………………………………………………………………………………………… 
    มำรดำ  …………………………………………….……………………………………………………….. 
    พี่/น้อง  1……………………………………………………………………………………………………. 
       2……………………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………………………………. 
5……………………………………………………………………………………………………. 
6……………………………………………………………………………………………………. 

       7……………………………………………………………………………………………………. 
    คูส่มรส  ……………………………………………………………………………………………………… 
    บตุร และอำยบุตุร 1…………………………………………………………….. อำย…ุ…….……ปี 
         2……………..…………………………………………….. อำย…ุ…….……ปี 

3…………………………………………………………….. อำย…ุ…….……ปี 
4…………………..……………………………………….. อำย…ุ…….……ปี 
5…………………………………………………………….. อำย…ุ…….……ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำรด้วยกัน (รวมถึงควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต กำรสมรส กำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำย ให้ระบคุวำมสมัพนัธ์ล ำดบั บิดำ มำรดำ คูส่มรส บตุร พ่ีน้อง ลงุ ป้ำ น้ำ อำ รวมคูส่มรส และบตุร ของบคุคลดงักลำ่ว) 
 

รำยชื่อกรรมกำร / ผู้บริหำร ควำมสัมพนัธ์ 

  

  

  

  

 
14. จ ำนวนหุ้นที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะถือในบริษัท และสดัส่วนร้อยละจ ำนวนหุ้นดงักล่ำวต่อทนุจด
ทะเบียน 
 

รำยชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียน 
   
   
   
   
   

 
15. จ ำนวนหุ้นท่ีตนเองและกลุม่บคุคล (1) ถือในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (2) 

 

ชื่อบริษัท จ ำนวนหุ้นที่ถอื ณ วันที่ สัดส่วนร้อยละของทุน
จดทะเบียน 

ต ำแหน่ง 

     
     
     

 
(1) กลุม่บคุคล หมำยถึง 

       (1) คูส่มรส 
       (2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ 
        (3) ห้ำงหุ้นสว่นสำมญัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น 

(4) ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจ ำพวกไม่จ ำกดัควำมรับผิด หรือเป็นหุ้นสว่นจ ำพวกจ ำกัด
ควำมรับผิดที่มีหุ้นรวมกนั >30% ของหุ้นทัง้หมดของห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 
(5) บริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกนั >30%ของหุ้นที่จ ำหนำ่ย
แล้วทัง้หมด 
(6) บริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกนั >30%ของหุ้นท่ี
จ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด 
(7) นิติบคุคลที่ตนเองสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผู้แทนนิติบคุคล (คือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 



 
(2)  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หมำยถึง 

       (1) ห้ำงหุ้นสว่นสำมญัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น 
      (2) ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจ ำพวกไม่จ ำกดัควำมรับผิด หรือเป็นหุ้นสว่นจ ำพวกจ ำกัด

ควำมรับผิดที่มีหุ้นรวมกนั >30% ของหุ้นทัง้หมดของห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 
(3) บริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกนั >30%ของหุ้นที่จ ำหนำ่ย
แล้วทัง้หมด 
(4) บริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกนั >30%ของหุ้นท่ี
จ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด 
(5) นิติบคุคลที่ตนเองสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผู้แทนนิติบคุคล (คือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

 
16. กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทอื่นๆ (นอกเหนือจำกข้อ 15.) 
 

ชื่อบริษัท ต ำแหน่ง สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
   
   
   
   
   

 
17. ประวตัิกำรถกูด ำเนินคดี 
 

ประเภทคด ี เมื่อวนัที่ สถำนะของคดีในปัจจุบนั 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยนิยอมกำรได้รับกำรเสนอชื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2563 

 
 
                    วนัท่ี………..เดือน………………..…..พ.ศ................ 
 

โดยหนงัสอืฉบบันี ้ข้ำพเจ้ำ (นำย, นำง, นำงสำว, อื่นๆ) และนำมสกลุ…………………………………………………………. 
ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่…………………………..………..หมูบ้่ำน…………………….…………………..หมูท่ี่…………….……………. 
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน………………..…………........ต ำบล/แขวง………………..…………….…..……….. 
อ ำเภอ/ เขต……………………..……… จงัหวดั……………………………………รหสัไปรษณีย์…………………………………… 
ขอยินยอมให้ (นำย, นำง, นำงสำว, อื่นๆ).....................................................สกลุ…………………….………….……….(ผู้ ถือหุ้น) 
เสนอช่ือของข้ำพเจ้ำพร้อมประวตัิและหลกัฐำนเอกสำรต่ำงๆ มำยงับริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำรเสนอช่ือคดัเลอืก
เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมลูและเอกสำรหลกัฐำนถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสำร หลกัฐำน
ดงักลำ่วได้ 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้ได้รับกำรเสนอช่ือ 
                                                  (………………………………….………) 
 
                             

ลงช่ือ……………………………………………ผู้ ถือหุ้น 
                                             (.……………………………………………) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


