แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด ( MCS)

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) จํานวน .............................................. หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์มอื ถือ............................................ โทรศัพท์บา้ น/ทีท่ าํ งาน...................................................
โทรสาร.........................................................E-mail ( ถ้ามี ) ............................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ่ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................
เพือ่ เข้ารับการพิจารณารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
โดยบุคคลทีข่ า้ พเจ้าเสนอชือ่ ข้างต้นมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และมีหลักฐานการ
ให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ พร้อมทัง้ ข้อมูลและเอกสารประกอบด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัตกิ ารทํางาน การฝึกอบรม และเอกสารประกอบอื่นทีจ่ ะเป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณา ซึง่ ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน..................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการฉบับนี้
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการและเพือ่ เป็ นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชือ่ ไว้เป็ น
สําคัญดังนี้
ลงชือ่ ............................................................ ผูถ้ อื หุน้
(.............................................................)
วันที่ ........ เดือน .............................. พ.ศ. .............

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………............บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบตั ติ ามการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และเพือ่ เป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือ่ ไว้เป็ นสําคัญดังนี้
ลงชือ่ ………………......…………………บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
(……………….........……….........…..)
วันที…
่ …เดือน…............……พ.ศ……..…

เอกสารประกอบ
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานแสดงตน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง รายละเอียด ดังนี้
- กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาใช้สาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือเอกสาร
อืน่ ทีท่ างราชการเป็ นผูอ้ อก หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
- กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล ใช้สาํ เนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ โดยออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ อี ํานาจ
2. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลง
นามในแบบเสนอฉบับนี้ พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
3. กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอฯคนละ 1 ใบ พร้อมลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นหลักฐาน และรวมเป็ นชุด
เดียวกัน พร้อมระบุชอ่ื บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานกับบริษทั
4. เอกสารการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
5. ข้ อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ ามี)
6. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งแบบเสนอฯอย่างไม่เป็ นทางการที่ โทรสาร 035-372967-8 หรือ E-mail Address
เลขานุการบริษทั info@mcssteel.co.th ก่อนการส่งต้นฉบับ และเอกสารทัง้ หมดจะต้องจัดส่งมายัง
บริษทั ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ทัง้ นี้ บริษทั สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะตัดสิทธิผถู้ อื หุน้ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลไม่
ครบถ้วน,ไม่ถกู ต้อง ,ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่คณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้

กรุณาส่ง
คุณกัญชลิกา แสงปริ ญญา
บริ ษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน)
70 หมู่ 2 ต.ช้ างใหญ่ อ.บางไทร
จ.อยุธยา 13290
(เสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท)

