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

 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด )มหำชน( 

หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2565 

 
วัตถุประสงค ์

บริษัทค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องกำรค ำนึงสิทธิของผูถื้อหุน้
และกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
ชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ในกำรประชมุสำมญั    ผูถื้อหุน้ตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก ำหนด  
 

หลักเกณฑ ์
 
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอชื่อกรรมกำรตอ้งเป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีระยะเวลำกำรถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี และมีสิทธิออก
เสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ หรือ เสนอ
ชื่อกรรมกำร 

 
 

2. กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น

กรรมกำรได ้โดยตอ้งกรอกแบบฟอรม์จ ำนวน 3 แบบฟอรม์ดงัต่อไปนี ้
1. แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
2. แบบประวัติบุคคล ที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
3. หนังสือยินยอม ของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นและสมบรูณ ์ส่งบรษิัท ภำยในวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2565 ตำมที่อยู่ดงันี ้

ฝ่ำยงำน ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด )มหำชน( 
เลขที ่52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์02-652-3333 ต่อ 208 โทรสำร 0-2632-9899 
 

  กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเขำ้รบักำรพิจำรณำ ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบั
กำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุด
เดียวกนั 
3. ในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท บุคคลดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม

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

4. บริษัทจะพิจำรณำรำยชื่อบุคคลทีผู้่ถือหุ้นได้เสนอมำ พร้อมเอกสำรหลักฐำนทีเ่กี่ยวข้องทีค่รบถ้วน ถูกต้อง และมี
ข้อมูลเพียงพอ เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำและให้ถือที่ประชุมของคณะกรรมกำรเป็นที่สิน้สุด 
และบริษัทจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทภำยในเดือนมีนำคม 2565 
ต่อไป 



 
 
 

1. ชื่อ-สกลุ ………………………………....……… สกลุเดิม (ถำ้มี) ……………………………………………………… 
2. หมำยเลขบตัรประชำชน …………………………………..……………………………………………………..……… 
3. วนั/เดือน/ปี เกิด ……………………………………………อำย…ุ………………………..………………………….ปี 
4. สญัชำติ …………………………………………………………………………………………………………….…… 
5. ที่อยู่ปัจจบุนัท่ีติดต่อได:้ 

เลขที่………………………………. .หมู่บ้ำน/อำคำร…………………. .หมู่ที่…………. . .ตรอก/ซอย………………….
ถนน………………………………. . .ต ำบล/แขวง………………………อ ำเภอ/ เขต…………………………………. . . .
จงัหวดั………….…………….…....รหสัไปรษณีย…์…………………ประเทศ……….……………………………… 

       โทรศพัท…์…………………………โทรสำร…….……………………E-mail ……….….…………………………… 
6. อำชีพปัจจบุนั ……………………………………………….…………………………………………………………. 
7. สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั ……………………………………………………………………………….……………... 
8. ประวตัิกำรศกึษำ ตัง้แต่ปรญิญำตรี 

 
ช่วงเวลำ 
)ปี พ.ศ.( 

ชื่อมหำวทิยำลัย วุฒิกำรศึกษำ สำขำ 

    
    
    
    
    
    

 
9. กำรอบรมเก่ียวกบับทบำทหนำ้ที่ และทกัษะของกำรเป็นกรรมกำร เช่น กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

ชื่อหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุน่/ปีที่อบรม……...………………….. 
ชื่อหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุน่/ปีที่อบรม……...………………….. 
ชื่อหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุน่/ปีที่อบรม……...………………….. 
ชื่อหลกัสตูร…………………………………….……………………  รุน่/ปีที่อบรม……...………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประวัติบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2565 

 



 
10. ประวตัิกำรท ำงำน 

ช่วงเวลำ 
)ปี พ.ศ.( 

ชื่อบริษทั ต ำแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
11. สถำนภำพกำรสมรส …………………………………………………………………………………………. 
12. รำยชื่อบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำรดว้ยกัน (รวมถึงควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต กำรสมรส กำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำย ใหร้ะบคุวำมสมัพนัธล์ ำดบั บิดำ มำรดำ คู่สมรส บตุร พ่ีนอ้ง ลงุ ป้ำ นำ้ อำ รวมคู่สมรส และบตุร ของบคุคลดงักล่ำว) 
 

รำยชื่อกรรมกำร / ผู้บริหำร ควำมสัมพนัธ ์

  

  

  

  

 
14. จ ำนวนหุน้ที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะถือในบริษัท และสัดส่วนรอ้ยละจ ำนวนหุน้ดังกล่ำวต่อทุนจด
ทะเบียน 
 

รำยชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละของทนุจดทะเบียน 
   
   
   
   
   

 
15. จ ำนวนหุน้ท่ีตนเองและกลุ่มบคุคล (1) ถือในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง (2) 

 

ชื่อบริษทั จ ำนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันที ่ สัดส่วนร้อยละของทนุ
จดทะเบียน 

ต ำแหน่ง 

     
     
     

 
(1) กลุ่มบคุคล หมำยถึง 

       (1) คู่สมรส 
       (2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
        (3) หำ้งหุน้ส่วนสำมญัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 

(4) หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ ำพวกจ ำกัด
ควำมรบัผิดที่มีหุน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
(5) บริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกัน >30%ของหุน้ที่จ  ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมด 
(6) บริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกัน >30%ของหุน้ท่ี
จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 
(7) นิติบคุคลที่ตนเองสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนนิติบคุคล (คือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม) 



 
(2)  บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หมำยถึง 

       (1) หำ้งหุน้ส่วนสำมญัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
      (2) หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ ำพวกจ ำกัด

ควำมรบัผิดที่มีหุน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
(3) บริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกัน >30%ของหุน้ที่จ  ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมด 
(4) บริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกัน >30%ของหุน้ท่ี
จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 
(5) นิติบคุคลที่ตนเองสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนนิติบคุคล (คือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม) 

 
16. กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัทอื่นๆ (นอกเหนือจำกขอ้ 15.) 
 

ชื่อบริษทั ต ำแหน่ง สัดส่วนกำรถือหุน้ 
   
   
   
   
   

 
17. ประวตัิกำรถกูด ำเนินคดี 
 

ประเภทคด ี เม่ือวนัที ่ สถำนะของคดีในปัจจุบนั 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยนิยอมกำรได้รับกำรเสนอชื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2565 

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

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขำ้พเจำ้ (นำย, นำง, นำงสำว, อื่นๆ) และนำมสกลุ…………………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจบุนั เลขที่…………………………..………..หมู่บำ้น…………………….…………………..หมู่ที่…………….……………. 
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน………………..…………........ต ำบล/แขวง………………..…………….…..……….. 
อ ำเภอ/ เขต……………………..……… จงัหวดั……………………………………รหสัไปรษณีย…์………………………………… 
ขอยินยอมให ้(นำย, นำง, นำงสำว, อื่นๆ).....................................................สกลุ…………………….………….……….(ผูถื้อหุน้) 
เสนอชื่อของขำ้พเจำ้พรอ้มประวตัิและหลกัฐำนเอกสำรต่ำงๆ มำยงับริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเสนอชื่อคดัเลือก
เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสำร หลกัฐำน
ดงักล่ำวได ้
 
 

ลงชื่อ…………………………………………ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อ 
                                                  (………………………………….………) 
 
                             

ลงชื่อ……………………………………………ผูถื้อหุน้ 
                                             (.……………………………………………) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


