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หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการใชส้ิทธิของผู้ถอืหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  
และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
 
 
1. เจตนารมณ ์

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (“บริษัทฯ”) ใหค้วามส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) โดยตระหนกัถึงความส าคญัของสทิธิของผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ด าเนินการรกัษาสทิธิพืน้ฐานท่ีผูถื้อหุน้พงึไดร้บัและความ
เท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย ดว้ยความโปรง่ใส และเป็นธรรมภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสทิธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประสทิธิผลที่ดีที่สดุตอ่ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ใช้สิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ  
เป็นการลว่งหนา้ ดงันัน้ เพื่อใหว้ิธีการในการพิจารณามีความชดัเจนและโปรง่ใส บรษัิทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขส าหรบั
การเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรอืเสนอช่ือบคุคลที่จะเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ ไว  ้

 
 

2. นิยาม 

“บรษัิทฯ”  หมายความวา่ บรษัิท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการ บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการ บรษัิท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

“ระเบียบวาระการประชมุ”  หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ บรษัิท สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ้งมสีดัสว่นการ
ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจ านวน 490,516,175 หุน้ ณ มลูค่าที่ตราไว ้
0.50 บาทตอ่หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้
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4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เรือ่งที่จะไมไ่ดร้บัการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

4.1.1 เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหนว่ยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษัทฯ หรือขดักับวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
บรษัิทฯ 

4.1.2 เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้
4.1.3 เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
4.1.4 เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ 
4.1.5 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
4.1.6 เรือ่งที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียงที่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั 

4.1.7 เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
4.1.8 เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตาม ขอ้ 3 
4.1.9 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกตอ้ง หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่

ก าหนดหรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้ 
 

4.2 ขัน้ตอนในการเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 จะตอ้งจดัสง่เอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (แบบ ก.)” ในสว่นทา้ย

ของหลกัเกณฑน์ี ้พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
ข. หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่น

จากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ค. หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้  

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนา 

ใบตา่งดา้ว (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือรบัรองความ
ถกูตอ้ง 
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กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจ

ลงลายมือช่ือ พรอ้มประทบัตราของนิติบคุคลนัน้ ๆ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื ส  าเนาหนงัสอืเดินทางหรอื

ส าเนาใบต่างดา้ว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือดงักล่าว 
พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ง. เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

4.2.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 3. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ กรุณาด าเนินการดงันี ้
- ผูถื้อหุน้รายแรก กรุณากรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

(แบบ ก.)” ใหค้รบถว้น และลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานตามขอ้ 4.2.1  
- ผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรุณากรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 (แบบ ก.)” เฉพาะขอ้ (1) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน  
- รวบรวมเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (แบบ ก.)” และ

หลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุราย พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) เป็นชดุเดียวกนัเพื่อน าสง่
บรษัิทฯ 

4.2.3 กรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
(แบบ ก.)” 1 ฉบบั ตอ่ 1 ระเบียบวาระ และลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานตามขอ้ 4.2.1 

4.2.4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม  กรุณาจัดส่งเอกสารข้างต้น 
ไปยงับรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ตามที่อยูด่งันี ้

 

 

 

 

 

 

เลขานกุารบรษัิท 
(แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ)์ 

บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3  

ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 
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4.3 กระบวนการพิจารณา  

4.3.1 เลขานกุารบรษัิทจะพิจารณากลั่นกรองเรือ่งที่ไดร้บัการเสนอในเบือ้งตน้ก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการ  
4.3.2 คณะกรรมการจะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบ

วาระการประชมุผูถื้อหุน้หรอืไม ่โดยวาระท่ีเสนอดงักลา่วจะตอ้งไมม่ีลกัษณะเขา้ขา่ยตามขอ้ 4.1 
4.3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือตวัแทนของกลุม่ผู้

ถือหุน้ที่รว่มกนัเสนอระเบียบวาระที่ผ่านความเห็นชอบดงักลา่ว ควรเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี

ดว้ย 

4.3.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลในวนั

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 หรอืแจง้ผา่นช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

 
5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัิ ดงันี ้
5.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
5.1.2 มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์และความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย 

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สามารถจัดสรรเวลาเพื่อ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีสว่นรว่มในการประชมุอยา่งสรา้งสรรค ์มีประวตัิการท างานและจริยธรรม
ที่ดีงาม 

5.1.3 มีความรูค้วามสามารถที่เป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจของบรษัิทฯ 
 

5.2 ขัน้ตอนในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

5.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 จะตอ้งจดัสง่เอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ในสว่นทา้ย

ของ หลกัเกณฑน์ี ้พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ข. หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่น

จากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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ค. หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้  
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนา 

ใบตา่งดา้ว (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือรบัรองความ
ถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจ

ลงลายมือช่ือ พรอ้มประทบัตราของนิติบคุคลนัน้ ๆ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง      

หรอืส าเนาใบตา่งดา้ว (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว 
พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ง. หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ โดยด าเนินการใหบ้คุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ
กรอกขอ้มลูใน “แบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
(แบบ ค.)” พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือ และแนบหลกัฐานการแสดงตน เอกสารประกอบการพิจารณาดา้น
คณุสมบตัิ ไดแ้ก่ หลกัฐานการศกึษา และประวตัิการท างาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอช่ือ และลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสารแนบดงักลา่วดว้ย 

จ. เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

5.2.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการ กรุณาด าเนินการดงันี ้
- ผู้ถือหุ้นรายแรก กรุณากรอกข้อมูลใน  “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ (แบบ ข.)” ใหค้รบถว้น และลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานตามขอ้ 5.2.1  
- ผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรุณากรอกขอ้มลูใน  “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” เฉพาะขอ้ (1) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน  
- รวบรวมหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) เป็นชดุเดียวกนั 

5.2.3 กรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 3 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 รายช่ือ ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท า “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” 1 ฉบบั ต่อ 1 รายช่ือ และลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มทัง้แสดง
หลกัฐานตามขอ้ 5.2.1 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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5.2.4 เพื่อใหค้ณะกรรมการ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรุณาจัดส่งเอกสารขา้งตน้ไปยงับริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 
ตามที่อยู ่ดงันี ้

 

 

 

 

 

5.3 กระบวนการพิจารณา  

5.3.1 เลขานกุารบรษัิทจะพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในเบือ้งตน้ก่อนท่ีจะน าเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
และน าเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ 

5.3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 
5.1 และไมด่  าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5.2 ขา้งตน้  

5.3.4 รายช่ือบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดร้บัการบรรจใุนระเบียบวาระเลือกตัง้กรรมการใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือ
ตวัแทนของกลุม่ผูถื้อหุน้ท่ีรว่มกนัเสนอรายช่ือบคุคลที่ผา่นความเห็นชอบดงักลา่ว ควรเขา้รว่มประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปีดว้ย 

5.3.5 รายช่ือบคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุล
ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 หรอืแจง้ผา่นช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

  

เลขานกุารบรษัิท 
(แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ)์ 

บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3  

ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 

 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ก. 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ            
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญั จ านวน    หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี  หมูท่ี่  ถนน     ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ     
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น / ที่ท างาน     อีเมล (ถา้มี)      

(2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  
เรือ่ง             

วตัถปุระสงค ์    เพื่อทราบ     เพื่อพิจารณา    เพื่ออนมุตั ิ
เอกสารประกอบ    มี จ านวน ............. หนา้   ไมม่ ี
รายละเอียด (เช่น ขอ้เทจ็จรงิ เหตผุล หรอื ประโยชนท์ี่จะไดร้บั เป็นตน้)   
             
             

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการทัง้หมด และเพื่อ
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

 
 

ลงช่ือ                                                                   ผูถื้อหุน้ 

(                                 )   

วนัท่ี                                                                                                     

 
หมายเหตุ     

1. การเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด  
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระบุไวใ้นขอ้ 4.2 มายงับริษัทฯ ทางไปรษณียต์ามที่อยู่ดา้นล่าง ภายในวนัที่  

31 มกราคม 2565   
ถึง เลขานกุารบรษัิท (แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ)์ บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ข. 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ            
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญั จ านวน    หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี   หมูท่ี่  ถนน   ต าบล/แขวง    

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ    

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน    อีเมล (ถา้มี)      

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ        
อาย ุ ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท  
สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) พรอ้มกนันีไ้ดแ้นบ “แบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ (แบบ ค.)” และเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา และประวตัิการท างาน 
(Curriculum Vitae) ไดแ้ก่ หลกัฐานการศกึษา และประวตัิการท างานของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ และลงนามรบัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูในเอกสารแนบดงักล่าว อีกทัง้ เอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ 
จ านวน  แผน่  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. แบบ ค. พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมด                    
ถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

 
 

ลงช่ือ                                                                   ผูถื้อหุน้ 

(                                 ) 

วนัท่ี                                                                                                            
 
หมายเหตุ     

1. การเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด  
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระบุไวใ้นขอ้ 5.2 มายงับริษัทฯ ทางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ดา้นล่าง ภายในวนัที่  

31 มกราคม 2565  
ถึง เลขานกุารบรษัิท (แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ)์ บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 1/6) 

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 
 

ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลทั่วไป 
1.1 ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 

ช่ือ .................................................................. นามสกลุ .................................................................. 
ช่ือ - นามสกลุเดิม (ถา้มี) 
ช่ือ .................................................................. นามสกลุ .................................................................. 
สญัชาติ ....................................... วนั / เดือน / ปี เกิด .................................................. อายุ ...................... ปี 

สถานภาพ  โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย 

ประเภทบตัร  บตัรประจ าตวัประชาชน  

   หนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยและไมม่ี/ไมท่ราบเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน) 
  เลขที่ ................................................................... วนัหมดอาย ุ........................................ 
  (โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง และลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้ง) 

 

1.2 คูส่มรส 
ช่ือ .................................................................. นามสกลุ .................................................................. 
ช่ือ - นามสกลุเดิม (ถา้มี) 
ช่ือ .................................................................. นามสกลุ .................................................................. 
สญัชาติ ....................................... วนั / เดือน / ปี เกิด .................................................... อาย ุ...................... ปี 
 

1.3 บตุร 
(1) ช่ือ .................................................................. นามสกลุ .................................................................. 
(2) ช่ือ .................................................................. นามสกลุ .................................................................. 
(3) ช่ือ .................................................................. นามสกลุ ..................................................................  

 
 
 
 
 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 2/6) 
1.4 ที่อยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได ้

เลขที่ ....... หมูบ่า้น/อาคาร .............................. หมูท่ี่ ........ตรอก/ซอย ............................ ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง ......................................อ าเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ........................................ 
รหสัไปรษณีย ์....................................... ประเทศ ..................................................... โทรศพัท.์.........................................  
โทรสาร ..................................อีเมล ์..................................... 
ที่อยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศดว้ย) 
.................................................................................................................................................... ....................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

1.5 ประวตัิการศกึษา 

ปี สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา / สาขาวชิา 
   
   
   
   
   

 

1.6 ประสบการณก์ารท างาน ช่วง 5 ปีที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั 

ปี ต าแหนง่ สถานท่ีท างาน 
   
   
   
   
   

   

  



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 3/6) 
1.7 การผา่นการอบรมที่เก่ียวขอ้งที่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ช่ือหลกัสตูร  ปีที่เขา้รบัการฝึกอบรม 
[  ]  Director Certification Program (DCP) __________________ 
[  ]  Director Accreditation Program (DAP) __________________ 
[  ]  Audit Committee Program (ACP) __________________ 
[  ]  The Role of Chairman (RCP) __________________ 
[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN) __________________ 
[  ]  Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) __________________ 
[  ]  Role of the Compensation Committee (RCC) __________________  
[  ]  Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) __________________ 
[  ]  DCP Refresher Course __________________ 
[  ]  อื่นๆ (ระบหุลกัสตูรลา่สดุ) __________________ __________________  

 
ส่วนที่ 2 : ลักษณะตอ้งห้าม 
2.1 เป็นบคุคลที่ถกูศาลสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์บคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอื  

คนเสมือนไรค้วามสามารถใช่หรอืไม่ 
[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.2 เป็นบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบคุคลที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเห็นวา่ไม่
สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใช่หรอืไม่ 

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอ  านาจตาม
กฎหมายในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
หรอื สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอื การบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล 
หรอืทจุรติใช่หรอืไม ่

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ  านาจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ หา้มมิใหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทใช่หรอืไม่ 

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.5 เคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สดุว่ากระท าความผิดตามขอ้ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบ
ปรบัเนื่องจากการกระท าความผิดตามขอ้ 2.3 ใช่หรอืไม ่

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

   

 
 
 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 4/6) 
ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ 
3.1   การถือหุน้ใน บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

การถือหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) 
1. ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ ………………………………………………………  
2. คูส่มรส …………………………………………………..………………  
3. บตุรบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

(1) ……………………………………………………………………... 
(2) ……………………………………………………….…………….. 
(3) ……………………………………………………….…………….. 

 
…………………………... 
…………………………... 
…………………………... 

4. นิติบุคคลที่บุคคลตามขอ้ 1, 2, 3 ถือหุน้รวมกันมากกว่ารอ้ยละ 30 รวมถึงกรณีที่
บคุคลขา้งตน้มีการถือหุน้ในนิติบคุคลอื่นเกินรอ้ยละ 10 เนื่องจากสดัสว่นการถือหุน้
ดงักลา่วเขา้ขา่ยการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของนิติบคุคลนัน้ 
(1) ……………………………………………………………………... 
(2) ……………………………………………………….…………….. 

 
 
 
…………………………... 
…………………………... 

 
 

3.2 ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ าในกิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
    ใช่     ไมใ่ช่ 
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบรษัิท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด  ารงต าแหนง่ 
   
   
   
   
   

 
 
 
 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 5/6) 
3.3 ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจ าในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
    ใช่     ไมใ่ช่ 
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบรษัิท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด  ารงต าแหนง่ 
   
   
   

 
 
3.4 ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจ าในกิจการอื่นที่แขง่ขนั หรอื อาจมีความขดัแยง้กบัธุรกิจของ บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษัิทยอ่ย 
    ใช่     ไมใ่ช่ 
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบรษัิท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด  ารงต าแหนง่ 
   
   
   

 
 

3.5 ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่        
ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) หรอืบรษัิทยอ่ย 
    ใช่     ไมใ่ช่ 
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือ - นามสกลุ บรษัิท / ต าแหนง่ เก่ียวขอ้งเป็น 
   
   
   

 



 

                                                                               บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (6/6) 
3.6 ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

3.6.1 ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของการใหบ้รกิารทางวิชาชีพในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหนา้ 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพในกรณีเป็นผูส้อบบญัชี 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพอื่นที่มมีลูคา่รายการมากกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี              
(เช่น ท่ีปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้) 

 
 
[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 
[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

3.6.2 ความสมัพนัธท์างการคา้ / ทางธุรกิจในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหนา้ 
- ท ารายการทางธุรกิจทกุประเภทที่มีมลูคา่รายการ ≥ 20 ลา้นบาท 

 
[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .......................................................................................... เป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ  
เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ซึ่งขา้พเจา้ยินยอมและรบัทราบการเสนอ
ช่ือในครัง้นี ้และขอรบัรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และขอ้มูลของ
ขา้พเจา้ขา้งตน้นี ้ถกูตอ้ง ครบถว้น และเอกสารหลกัฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพรอ้มนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                                                                   บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

                                             (                         )   

                                             วนัท่ี                                                                                                       

 


