บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด )มหาหน(
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด )มหาหน(
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้ เสนอหือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประหุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์
บริษัทคานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคานึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้
และการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังนัน้ ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
หลักเกณฑ์
คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิในการเสนอหื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีระยะเวลาการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และมีสิทธิออก
เสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ เสนอ
ชื่อกรรมการ
1.

การเสนอหื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ื อหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มจานวน 3 แบบฟอร์มดังต่อไปนี ้
1. แบบขอเสนอหื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. แบบประวัติบุคคล ที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
3. หนังสือยินยอม ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งบริษัท ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายงาน สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด )มหาหน(
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า หั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-652-3333 ต่อ 208 โทรสาร 0-2632-9899
2.

กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุด
เดียวกัน
3. ในการเสนอรายหื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ )ก.ล.ต.( ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พระราหบัญญัติบริษัทมหาหนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท
4.

บริษัทจะพิจารณารายหื่อบุคคลที่ผู้ถอื หุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมี
ข้อมูลเพียงพอ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาและให้ถือที่ประหุมของคณะกรรมการเป็ นที่สิน้ สุด
และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประหุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดื อนมีนาคม 2564
ต่อไป

แบบประวัติบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอหื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประหุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล ………………………………....……… สกุลเดิม (ถ้ามี) ………………………………………………………
หมายเลขบัตรประชาชน …………………………………..……………………………………………………..………
วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………………………………อายุ…………………………..………………………….ปี
สัญชาติ …………………………………………………………………………………………………………….……
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้:
เลขที่ ………………………………..หมู่ บ ้า น/อาคาร…………………..หมู่ ที่ …………...ตรอก/ซอย………………….
ถนน………………………………...ต าบล/แขวง………………………อ าเภอ/เขต…………………………………....
จังหวัด………….…………….…....รหัสไปรษณีย…
์ …………………ประเทศ……….………………………………
โทรศัพท์……………………………โทรสาร…….……………………E-mail ……….….……………………………
6. อาชีพปั จจุบนั ……………………………………………….………………………………………………………….
7. สถานที่ทางานปั จจุบนั ……………………………………………………………………………….……………...
8. ประวัติการศึกษา ตัง้ แต่ปริญญาตรี
ห่วงเวลา
)ปี พ.ศ.(

หื่อมหาวิทยาลัย

วุฒกิ ารศึกษา

สาขา

9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็ นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร…………………………………….…………………… รุน่ /ปี ที่อบรม……...…………………..
ชื่อหลักสูตร…………………………………….…………………… รุน่ /ปี ที่อบรม……...…………………..
ชื่อหลักสูตร…………………………………….…………………… รุน่ /ปี ที่อบรม……...…………………..
ชื่อหลักสูตร…………………………………….…………………… รุน่ /ปี ที่อบรม……...…………………..

10. ประวัติการทางาน
ห่วงเวลา
)ปี พ.ศ.(

หื่อบริษัท

ตาแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

11. สถานภาพการสมรส ………………………………………………………………………………………….
12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
บิดา
………………………………………………………………………………………………………
มารดา …………………………………………….………………………………………………………..
พี่/น้อง 1…………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………………………….
6…………………………………………………………………………………………………….
7…………………………………………………………………………………………………….
คูส่ มรส ………………………………………………………………………………………………………
บุตร และอายุบตุ ร 1…………………………………………………………….. อายุ……….……ปี
2……………..…………………………………………….. อายุ……….……ปี
3…………………………………………………………….. อายุ……….……ปี
4…………………..……………………………………….. อายุ……….……ปี
5…………………………………………………………….. อายุ……….……ปี

13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์ลาดับ บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พี่นอ้ ง ลุง ป้า น้า อา รวมคูส่ มรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)
รายหื่อกรรมการ / ผู้บริหาร

ความสัมพันธ์

14. จานวนหุน้ ที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัท และสัดส่วนร้อยละจานวนหุน้ ดังกล่าวต่อทุนจด
ทะเบียน
รายหื่อ

จานวนหุ้น

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

15. จานวนหุน้ ที่ตนเองและกลุม่ บุคคล (1) ถือในบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (2)
หื่อบริษัท

(1)

จานวนหุ้นที่ถอื

ณ วันที่

สัดส่วนร้อยละของทุน
จดทะเบียน

ตาแหน่ง

กลุม่ บุคคล หมายถึง
(1) คูส่ มรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วน
(4) ห้างหุน้ ส่วนจากัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรือเป็ นหุน้ ส่วนจาพวกจากัด
ความรับผิดที่มีหนุ้ รวมกัน >30% ของหุน้ ทัง้ หมดของห้างหุน้ ส่วนจากัด
(5) บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกัน >30%ของหุน้ ที่จาหน่าย
แล้วทัง้ หมด
(6) บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกัน >30%ของหุน้ ที่
จาหน่ายแล้วทัง้ หมด
(7) นิติบคุ คลที่ตนเองสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนนิติบคุ คล (คือกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

(2)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง
(1) ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วน
(2) ห้างหุน้ ส่วนจากัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรือเป็ นหุน้ ส่วนจาพวกจากัด
ความรับผิดที่มีหนุ้ รวมกัน >30% ของหุน้ ทัง้ หมดของห้างหุน้ ส่วนจากัด
(3) บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกัน >30%ของหุน้ ที่จาหน่าย
แล้วทัง้ หมด
(4) บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกัน >30%ของหุน้ ที่
จาหน่ายแล้วทัง้ หมด
(5) นิติบคุ คลที่ตนเองสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนนิติบคุ คล (คือกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
16. การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 15.)
หื่อบริษัท

ตาแหน่ง

สัดส่วนการถือหุน้

17. ประวัติการถูกดาเนินคดี
ประเภทคดี

เมื่อวันที่

สถานะของคดีในปั จจุบนั

หนังสือยินยอมการได้รับการเสนอหื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประหุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564

วันที่………..เดือน………………..…..พ.ศ................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล………………………………………………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่…………………………..………..หมูบ่ า้ น…………………….…………………..หมูท่ ี่…………….…………….
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน………………..…………........ตาบล/แขวง………………..…………….…..………..
อาเภอ/ เขต……………………..……… จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………………………
ขอยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ).....................................................สกุล…………………….………….……….(ผูถ้ ือหุน้ )
เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ มายังบริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) เพื่อการเสนอชื่อคัดเลือก
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐาน
ดังกล่าวได้

ลงชื่อ…………………………………………ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
(………………………………….………)

ลงชื่อ……………………………………………ผูถ้ ือหุน้
(.……………………………………………)

