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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
 
 
1. เจตนารมณ์ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) โดยตระหนกัถึงความส าคญัของสทิธิของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ด าเนินการรักษาสทิธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นพงึได้รับและความ
เท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดประสทิธิผลที่ดีที่สดุตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ เป็น
การลว่งหน้า ดงันัน้ เพื่อให้วิธีการในการพิจารณามีความชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับการ
เสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ไว้ 

 
 

2. นิยาม 

“บริษัทฯ”  หมายความวา่ บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

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

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

“ระเบียบวาระการประชมุ”  หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของ บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการต้องมสีดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทนุที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจ านวน 240,000,000 หุ้น ณ มลูค่าที่ตราไว้ 
0.50 บาทตอ่หุ้น โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
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4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เร่ืองที่จะไมไ่ด้รับการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

4.1.1 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษัทฯ หรือขดักับวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ 

4.1.2 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
4.1.3 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
4.1.4 เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 
4.1.5 เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
4.1.6 เร่ืองที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียงที่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั 

4.1.7 เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
4.1.8 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตาม ข้อ 3 
4.1.9 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่

ก าหนดหรือไมส่ามารถติดตอ่ได้  
 

4.2 ขัน้ตอนในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4.2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (แบบ ก.)” ในสว่นท้าย

ของหลกัเกณฑ์นี ้พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  
ข. หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่น

จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ค. หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนา 

ใบตา่งด้าว (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองความ
ถกูต้อง 
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กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจ

ลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราของนิติบคุคลนัน้ ๆ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสอืเดินทางหรือ

ส าเนาใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดงักล่าว 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

ง. เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

4.2.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ กรุณาด าเนินการดงันี ้
- ผู้ ถือหุ้นรายแรก กรุณากรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

(แบบ ก.)” ให้ครบถ้วน และลงนามไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานตามข้อ 4.2.1  
- ผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรุณากรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 (แบบ ก.)” เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงนามไว้เป็นหลกัฐาน  
- รวบรวมเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (แบบ ก.)” และ

หลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุราย พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นชดุเดียวกนัเพื่อน าสง่
บริษัทฯ 

4.2.3 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
(แบบ ก.)” 1 ฉบบั ตอ่ 1 ระเบียบวาระ และลงนามไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานตามข้อ 4.2.1 

4.2.4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม  กรุณาจัดส่งเอกสารข้างต้น 
ไปยงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ตามที่อยูด่งันี ้

 

 

 

 

 

 

เลขานกุารบริษัท 
(แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

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

ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 
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4.3 กระบวนการพิจารณา  

4.3.1 เลขานกุารบริษัทจะพิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่ได้รับการเสนอในเบือ้งต้นก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการ  
4.3.2 คณะกรรมการจะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบ

วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม ่โดยวาระท่ีเสนอดงักลา่วจะต้องไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อ 4.1 
4.3.3 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือตวัแทนของกลุม่ผู้

ถือหุ้นที่ร่วมกนัเสนอระเบียบวาระที่ผ่านความเห็นชอบดงักลา่ว ควรเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี

ด้วย 

4.3.4 เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลในวนั

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 หรือแจ้งผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

 
5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมคีณุสมบตัิ ดงันี ้
5.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
5.1.2 มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ และความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย 

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สามารถจัดสรรเวลาเพื่อ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้อยา่งสม ่าเสมอ มีสว่นร่วมในการประชมุอยา่งสร้างสรรค์ มีประวตัิการท างานและจริยธรรม
ที่ดีงาม 

5.1.3 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
 

5.2 ขัน้ตอนในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

5.2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ในสว่นท้าย

ของ หลกัเกณฑ์นี ้พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
ข. หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่น

จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ค. หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนา 

ใบตา่งด้าว (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองความ
ถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจ

ลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราของนิติบคุคลนัน้ ๆ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง      

หรือส าเนาใบตา่งด้าว (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

ง. หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ โดยด าเนินการให้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
กรอกข้อมลูใน “แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
(แบบ ค.)” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และแนบหลกัฐานการแสดงตน เอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คณุสมบตัิ ได้แก่ หลกัฐานการศกึษา และประวตัิการท างาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือ และลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารแนบดงักลา่วด้วย 

จ. เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี 

5.2.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการ กรุณาด าเนินการดงันี ้
- ผู้ ถือหุ้ นรายแรก กรุณากรอกข้อมูลใน  “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ (แบบ ข.)” ให้ครบถ้วน และลงนามไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานตามข้อ 5.2.1  
- ผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรุณากรอกข้อมลูใน  “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงนามไว้เป็นหลกัฐาน  
- รวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นชดุเดียวกนั 

5.2.3 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 รายช่ือ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” 1 ฉบบั ต่อ 1 รายช่ือ และลงนามไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้แสดง
หลกัฐานตามข้อ 5.2.1 
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5.2.4 เพื่อให้คณะกรรมการ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรุณาจัดส่งเอกสารข้างต้นไปยังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 
ตามที่อยู ่ดงันี ้

 

 

 

 

 

5.3 กระบวนการพิจารณา  

5.3.1 เลขานกุารบริษัทจะพิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในเบือ้งต้นก่อนท่ีจะน าเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
และน าเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ 

5.3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 
5.1 และไมด่ าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.2 ข้างต้น  

5.3.4 รายช่ือบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจใุนระเบียบวาระเลือกตัง้กรรมการใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีร่วมกนัเสนอรายช่ือบคุคลที่ผา่นความเห็นชอบดงักลา่ว ควรเข้าร่วมประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปีด้วย 

5.3.5 รายช่ือบคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุล
ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 หรือแจ้งผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

  

เลขานกุารบริษัท 
(แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

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

ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 
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แบบ ก. 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ            
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญั จ านวน    หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี  หมูท่ี่  ถนน     ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ     
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน / ที่ท างาน     อีเมล (ถ้ามี)      

(2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
เร่ือง             

วตัถปุระสงค์     เพื่อทราบ     เพื่อพิจารณา    เพื่ออนมุตั ิ
เอกสารประกอบ    มี จ านวน ............. หน้า   ไมม่ ี
รายละเอียด (เช่น ข้อเทจ็จริง เหตผุล หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น)   
             
             

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการทัง้หมด และเพื่อ
เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้

 
 

ลงช่ือ                                                                   ผู้ ถือหุ้น 

(                                 )   

วนัท่ี                                                                                                     

 
หมายเหตุ     

1. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  
2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัส่งเอกสารหลกัฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระบุไว้ในข้อ 4.2 มายงับริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวนัที่  

31 มกราคม 2564   
ถึง เลขานกุารบริษัท (แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 



 

                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ข. 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ            
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญั จ านวน    หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี   หมูท่ี่  ถนน   ต าบล/แขวง    

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัท์มือถือ    

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน    อีเมล (ถ้ามี)      

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ        
อาย ุ ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท  
สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) พร้อมกนันีไ้ด้แนบ “แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ (แบบ ค.)” และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ หลกัฐานการศึกษา และประวตัิการท างาน 
(Curriculum Vitae) ได้แก่ หลกัฐานการศกึษา และประวตัิการท างานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมลูในเอกสารแนบดงักล่าว อีกทัง้ เอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า 
จ านวน  แผน่  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. แบบ ค. พร้อมทัง้หลักฐานการถือหุ้ น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทัง้หมด                    
ถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี  ้

 
 

ลงช่ือ                                                                   ผู้ ถือหุ้น 

(                                 ) 

วนัท่ี                                                                                                            
 
หมายเหตุ     

1. การเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  
2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัส่งเอกสารหลกัฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระบุไว้ในข้อ 5.2 มายงับริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวนัที่  

31 มกราคม 2564  
ถึง เลขานกุารบริษัท (แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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แบบ ค. (หน้า 1/6) 

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

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

สถานภาพ  โสด   สมรส   หยา่   หม้าย 

ประเภทบตัร  บตัรประจ าตวัประชาชน  

   หนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยและไมม่ี/ไมท่ราบเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน) 
  เลขที่ ................................................................... วนัหมดอาย ุ........................................ 
  (โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง และลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง) 

 

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

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

 
 
 
 
 



 

                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 2/6) 
1.4 ที่อยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได้ 

เลขที่ ....... หมูบ้่าน/อาคาร .............................. หมูท่ี่ ........ตรอก/ซอย ............................ ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง ......................................อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวดั .............. .......................... 
รหสัไปรษณีย์ ....................................... ประเทศ ..................................................... โทรศพัท์..........................................  
โทรสาร ..................................อีเมล์ ..................................... 
ที่อยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศด้วย) 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 

1.5 ประวตัิการศกึษา 

ปี สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา / สาขาวชิา 
   
   
   
   
   

 

1.6 ประสบการณ์การท างาน ช่วง 5 ปีที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั 

ปี ต าแหนง่ สถานท่ีท างาน 
   
   
   
   
   

   

  



 

                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 3/6) 
1.7 การผา่นการอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ช่ือหลกัสตูร  ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม 
[  ]  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 : ลักษณะต้องห้าม 
2.1 เป็นบคุคลที่ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ  

คนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ 
[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.2 เป็นบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบคุคลที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเห็นวา่ไม่
สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใช่หรือไม่ 

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
หรือ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือ การบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทจุริตใช่หรือไม ่

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่ 

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.5 เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สดุว่ากระท าความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบ
ปรับเนื่องจากการกระท าความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม ่

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

   

 
 
 



 

                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 4/6) 
ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ 
3.1   การถือหุ้นใน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอช่ือและผู้ เก่ียวข้อง 

การถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
1. ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ………………………………………………………  
2. คูส่มรส …………………………………………………..………………  
3. บตุรบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

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

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

4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่
บคุคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบคุคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสดัสว่นการถือหุ้น
ดงักลา่วเข้าขา่ยการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบคุคลนัน้ 
(1) ……………………………………………………………………... 
(2) ……………………………………………………….…………….. 

 
 
 
…………………………... 
…………………………... 

 
 

3.2 ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรวมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
    ใช่     ไมใ่ช่ 
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบริษัท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหนง่ 
   
   
   
   
   

 
 
 
 



 

                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (หน้า 5/6) 
3.3 ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรวมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ าในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
    ใช่     ไมใ่ช่ 
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบริษัท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหนง่ 
   
   
   

 
 
3.4 ด ารงต าแหนง่ / เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรวมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ าในกิจการอื่นที่แขง่ขนั หรือ อาจมีความขดัแย้งกบัธุรกิจของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัทยอ่ย 
    ใช่     ไมใ่ช่ 
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบริษัท ต าแหนง่ ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหนง่ 
   
   
   

 
 

3.5 ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่        
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) หรือบริษัทยอ่ย 
    ใช่     ไมใ่ช่ 
กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือ - นามสกลุ บริษัท / ต าแหนง่ เก่ียวข้องเป็น 
   
   
   

 



 

                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบ ค. (6/6) 
3.6 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

3.6.1 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหน้า 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบญัชี 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มมีลูคา่รายการมากกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี              

(เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น) 

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

3.6.2 ความสมัพนัธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหน้า 
- ท ารายการทางธุรกิจทกุประเภทที่มีมลูคา่รายการ ≥ 20 ล้านบาท 

 
[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .......................................................................................... เป็นบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอ
ช่ือในครัง้นี ้และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และข้อมูลของ
ข้าพเจ้าข้างต้นนี ้ถกูต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลกัฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                                                                   บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

                                             (                         )   

                                             วนัท่ี                                                                                                       

 


