
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาหน)  
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด )มหาหน( 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอหือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประหุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 

 
วัตถุประสงค ์

บริษัทค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และเพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในเรื่องการค านึงสิทธิของผูถื้อหุน้
และการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงันัน้ ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญั    ผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด  
 

หลักเกณฑ ์
 
1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอหื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีระยะเวลาการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และมีสิทธิออก
เสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ หรอื เสนอ
ช่ือกรรมการ 

 
 

2. การเสนอหื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน์ี ้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการได ้โดยตอ้งกรอกแบบฟอรม์จ านวน 3 แบบฟอรม์ดงัตอ่ไปนี ้
1. แบบขอเสนอหื่อบุคคล เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
2. แบบประวัติบุคคล ที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
3. หนังสือยนิยอม ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบรูณ ์สง่บรษัิท ภายในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2564 ตามที่อยูด่งันี ้

ฝ่ายงาน ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด )มหาหน( 
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า หั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์02-652-3333 ต่อ 208 โทรสาร 0-2632-9899 
 

  กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณา ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุด
เดียวกนั 
3. ในการเสนอรายหื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์)ก.ล.ต.( ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พระราหบัญญัติบริษัทมหาหนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท 
 

4. บริษัทจะพิจารณารายหื่อบุคคลที่ผู้ถอืหุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมี
ข้อมูลเพียงพอ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ถือที่ประหุมของคณะกรรมการเป็นที่สิน้สุด 
และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประหุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมีนาคม 2564 
ต่อไป 



 
 
 

1. ช่ือ-สกลุ ………………………………....……… สกลุเดิม (ถา้มี) ……………………………………………………… 
2. หมายเลขบตัรประชาชน …………………………………..……………………………………………………..……… 
3. วนั/เดือน/ปี เกิด ……………………………………………อาย…ุ………………………..………………………….ปี 
4. สญัชาติ …………………………………………………………………………………………………………….…… 
5. ที่อยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได:้ 

เลขที่………………………………. .หมู่บ้าน/อาคาร…………………. .หมู่ที่…………. . .ตรอก/ซอย………………….
ถนน………………………………. . .ต าบล/แขวง………………………อ าเภอ/เขต…………………………………. . . .
จงัหวดั………….…………….…....รหสัไปรษณีย…์…………………ประเทศ……….……………………………… 

       โทรศพัท…์…………………………โทรสาร…….……………………E-mail ……….….…………………………… 
6. อาชีพปัจจบุนั ……………………………………………….…………………………………………………………. 
7. สถานท่ีท างานปัจจบุนั ……………………………………………………………………………….……………... 
8. ประวตัิการศกึษา ตัง้แตป่รญิญาตรี 

 
ห่วงเวลา 
)ปี พ.ศ.( 

หื่อมหาวทิยาลัย วุฒกิารศึกษา สาขา 

    
    
    
    
    
    

 
9. การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ และทกัษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ช่ือหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุน่/ปีที่อบรม……...………………….. 
ช่ือหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุน่/ปีที่อบรม……...………………….. 
ช่ือหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุน่/ปีที่อบรม……...………………….. 
ช่ือหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุน่/ปีที่อบรม……...………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประวัติบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอหื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประหุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 

 



 
10. ประวตัิการท างาน 

ห่วงเวลา 
)ปี พ.ศ.( 

หื่อบริษัท ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
11. สถานภาพการสมรส …………………………………………………………………………………………. 
12. รายช่ือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 

    บิดา  ……………………………………………………………………………………………………… 
    มารดา  …………………………………………….……………………………………………………….. 
    พี่/นอ้ง  1……………………………………………………………………………………………………. 
       2……………………………………………………………………………………………………. 

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

       7……………………………………………………………………………………………………. 
    คูส่มรส  ……………………………………………………………………………………………………… 
    บตุร และอายบุตุร 1…………………………………………………………….. อาย…ุ…….……ปี 
         2……………..…………………………………………….. อาย…ุ…….……ปี 

3…………………………………………………………….. อาย…ุ…….……ปี 
4…………………..……………………………………….. อาย…ุ…….……ปี 
5…………………………………………………………….. อาย…ุ…….……ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหารดว้ยกัน (รวมถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ใหร้ะบคุวามสมัพนัธล์  าดบั บิดา มารดา คูส่มรส บตุร พ่ีนอ้ง ลงุ ปา้ นา้ อา รวมคูส่มรส และบตุร ของบคุคลดงักลา่ว) 
 

รายหื่อกรรมการ / ผู้บริหาร ความสัมพนัธ ์

  

  

  

  

 
14. จ านวนหุน้ที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถือในบริษัท และสดัส่วนรอ้ยละจ านวนหุน้ดงักล่าวต่อทุนจด
ทะเบียน 
 

รายหื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียน 
   
   
   
   
   

 
15. จ านวนหุน้ท่ีตนเองและกลุม่บคุคล (1) ถือในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง (2) 

 

หื่อบริษัท จ านวนหุ้นที่ถอื ณ วันที ่ สัดส่วนร้อยละของทุน
จดทะเบียน 

ต าแหน่ง 

     
     
     

 
(1) กลุม่บคุคล หมายถึง 

       (1) คูส่มรส 
       (2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
        (3) หา้งหุน้สว่นสามญัที่ตนเอง หรอื (1) หรอื (2) เป็นหุน้สว่น 

(4) หา้งหุน้สว่นจ ากดัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรบัผิด หรือเป็นหุน้สว่นจ าพวกจ ากัด
ความรบัผิดที่มีหุน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
(5) บรษัิทจ ากดั หรอื บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้ที่จ  าหน่าย
แลว้ทัง้หมด 
(6) บรษัิทจ ากดั หรอื บรษัิทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้ที่
จ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมด 
(7) นิติบคุคลที่ตนเองสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบคุคล (คือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 



 
(2)  บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง 

       (1) หา้งหุน้สว่นสามญัที่ตนเอง หรอื (1) หรอื (2) เป็นหุน้สว่น 
      (2) หา้งหุน้สว่นจ ากดัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรบัผิด หรือเป็นหุน้สว่นจ าพวกจ ากัด

ความรบัผิดที่มีหุน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
(3) บรษัิทจ ากดั หรอื บรษัิทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้ที่จ  าหน่าย
แลว้ทัง้หมด 
(4) บรษัิทจ ากดั หรอื บรษัิทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้ที่
จ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมด 
(5) นิติบคุคลที่ตนเองสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบคุคล (คือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

 
16. การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่นๆ (นอกเหนือจากขอ้ 15.) 
 

หื่อบริษัท ต าแหน่ง สัดส่วนการถอืหุน้ 
   
   
   
   
   

 
17. ประวตัิการถกูด าเนินคดี 
 

ประเภทคด ี เม่ือวนัที ่ สถานะของคดีในปัจจุบนั 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยนิยอมการได้รับการเสนอหื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประหุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 

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

โดยหนงัสอืฉบบันี ้ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกลุ…………………………………………………………. 
ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่…………………………..………..หมูบ่า้น…………………….…………………..หมูท่ี่…………….……………. 
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน………………..…………........ต าบล/แขวง………………..…………….…..……….. 
อ าเภอ/ เขต……………………..……… จงัหวดั……………………………………รหสัไปรษณีย…์………………………………… 
ขอยินยอมให ้(นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ).....................................................สกลุ…………………….………….……….(ผูถื้อหุน้) 
เสนอช่ือของขา้พเจา้พรอ้มประวตัิและหลกัฐานเอกสารตา่งๆ มายงับริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) เพื่อการเสนอช่ือคดัเลือก
เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสาร หลกัฐาน
ดงักลา่วได ้
 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 
                                                  (………………………………….………) 
 
                             

ลงช่ือ……………………………………………ผูถื้อหุน้ 
                                             (.……………………………………………) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


