บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 ของบริษัทฯ เป็ นการล่ วงหน้ า

1. เจตนารมณ์
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (“บริ ษัทฯ”) ให้ ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี (Good Corporate
Governance) โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังดํ
้ าเนินการรักษาสิทธิพื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับและความ
เท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ด้ วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรมภายใต้ กรอบข้ อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลที่ดที ี่สดุ ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปี 2562ของบริ ษัทฯ เป็ น
การล่วงหน้ า ดังนัน้ เพื่อให้ วิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่ งใส บริ ษัทฯ ได้ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ไว้
2. นิยาม
“บริ ษัทฯ” หมายความว่า บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ของ บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน)
3. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการต้ องมีสดั ส่วนการถือ
หุ้นขันตํ
้ ่าไม่น้อยกว่า 240,000,000 หุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น หรื อร้ อยละ 5 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้
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4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1

เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลบริ ษัทฯ หรื อขัดกับวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
(2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทฯ จะดําเนินการได้
(3) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
(5) เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(6) เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนันยั
้ งไม่ได้ เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ
(7) เรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว
(8) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตาม ข้ อ 3
(9) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กําหนด
หรื อไม่สามารถติดต่อได้

4.2

ขันตอนในการเสนอเรื
้
่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผู้ถือหุ้นที่มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 จะต้ องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้
i. ต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (แบบ ก.)” ในส่วนท้ ายของ
หลักเกณฑ์นี ้ พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ii. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่น
จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
iii. หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาว
ต่างประเทศ) หรื อสําเนาใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อรับรองความ
ถูกต้ อง

-2-

บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)

iv.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราของนิติบคุ คลนัน้ ๆ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (หาก
เป็ นชาวต่างประเทศ) หรื อสําเนาใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว
พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)

โดยเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องส่งให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านัน้ เพื่อให้ คณะกรรมการ
มี เ วลาเพี ย งพอในการพิ จ ารณาระเบี ย บวาระการประชุ ม ได้ โดยจัด ส่ง เอกสารดัง กล่า วโดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนมายังที่อยู่ ดังนี ้
เลขานุการบริ ษัท
(แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์)
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
1468 ชัน้ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
(2) ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น หลายรายรวมกัน และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 3 เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ต่ อ
คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2562 (แบบ ก.)” ให้ ครบถ้ วน และลงนามไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐานตามข้ อ (1) ส่วนผู้ถือหุ้นรายที่ 2
เป็ นต้ นไป ให้ กรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (แบบ ก.)” เฉพาะ
ข้ อ (1) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังลงนามไว้
้
เป็ นหลักฐาน และให้ รวบรวมหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายพร้ อม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) เป็ นชุดเดียวกัน
(3) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
(แบบ ก.)” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ ให้ ครบถ้ วน และลงนามไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐานตามข้ อ (1)
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4.3

กระบวนการพิจารณา
(1) เลขานุการบริ ษัทฯ จะพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ได้ รับการเสนอในเบื ้องต้ นก่อนทีจ่ ะนําเสนอคณะกรรมการ
(2) คณะกรรมการจะพิจารณาความจําเป็ นและเหมาะสมของเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยวาระที่เสนอดังกล่าวจะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 4.1 (1) ถึง (9)
(3) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้ รับการบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ าปี 2562 พร้ อมความเห็ น ของคณะกรรมการ สํา หรั บ เรื่ อ งที่ ไ ม่ผ่า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
หรื อแจ้ งผ่านช่องทางการเผยแพร่ ข้อ มูล อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้น หรื อตัวแทนของกลุ่มผู้ถื อ หุ้น
ที่รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และได้ รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ด้ วย

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
5.1

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และประกาศของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ และความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการได้ อย่างสมํ่าเสมอ มีสว่ น
ร่วมในการประชุมอย่างสร้ างสรรค์ มีประวัติการทํางาน และจริ ยธรรมที่ดีงาม
(3) มีความรู้ความสามารถที่สาํ คัญต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ

5.2

ขันตอนในการเสนอชื
้
่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 จะต้ องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้
i. ต้ นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ข.)” ในส่วนท้ ายของ
หลักเกณฑ์นี ้ พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ii. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่น
จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
iii.

iv.

v.

หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาว
ต่างประเทศ) หรื อสําเนาใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อรับรองความ
ถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราของนิติบคุ คลนัน้ ๆ
- สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจํ าตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
(หากเป็ นชาวต่างประเทศ) หรื อสําเนาใบต่างด้ าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงลายมื อ ชื่ อ
ดังกล่าว พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ โดยดําเนินการให้ บคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
กรอกข้ อมูลใน “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
(แบบ ค.)” พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อ และแนบหลักฐานการแสดงตน เอกสารประกอบการพิจารณาด้ าน
คุณสมบัติ ได้ แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อ และลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวด้ วย
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)

โดยเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องส่งให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านัน้ เพื่อให้ คณะกรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการได้ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังที่อยู่ ดังนี ้
เลขานุการบริ ษัท
(แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์)
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
1468 ชัน้ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (แบบ ข.)” ให้ ครบถ้ วน และลงนามไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมทัง้ แสดงหลักฐาน
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
ตามข้ อ (1) ส่วนผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป ให้ กรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (แบบ ข.)” เฉพาะข้ อ (1) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทัง้ ลงนามไว้ เป็ นหลักฐาน และให้ รวบรวม
หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) เป็ นชุดเดียวกัน
(3) ในกรณี ที่ ผ้ ูถือ หุ้นรายเดียวหรื อ หลายรายและมีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอชื่ อ บุคคลเพื่ อ เข้ า รั บการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ข.)” 1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ ให้ ครบถ้ วน และลงนามไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมทังแสดง
้
หลักฐานตามข้ อ (1)
5.3

กระบวนการพิจารณา
(1) เลขานุการบริ ษัทฯ จะพิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในเบื ้องต้ นก่อนที่จะนําเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
และนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
(3) บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 5.1
และไม่ดําเนินการตามขันตอนที
้
่กําหนดไว้ ในข้ อ 5.2 ข้ างต้ น
(4) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้ รับการบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรั บรายชื่ อที่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 หรื อแจ้ งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น หรื อตัวแทนของกลุม่
ผู้ถือหุ้นที่รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และได้ รับการบรรจุ ควรมาร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ด้ วย
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ จํานวน
อยูบ่ ้ านเลขที่
หมูท่ ี่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทํางาน
อีเมล์ (ถ้ ามี)

หุ้น

(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
เรื่ อง
วัตถุประสงค์
� เพื่อทราบ
� เพื่อพิจารณา
เอกสารประกอบ
� มี จํานวน ............. หน้ า
� ไม่มี
รายละเอียด (เช่น ข้ อเท็จจริ ง เหตุผล หรื อ ประโยชน์ที่จะได้ รับ เป็ นต้ น)

� เพื่ออนุมตั ิ

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ก. นี ้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้ องทุกประการทังหมด
้
และเพื่อ
เป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

)
วันที่

หมายเหตุ
1. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระบุไว้ ในข้ อ 4.2 โดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริ ษัทฯ ตามที่อยูด่ ้ านล่าง
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
เลขานุการบริ ษัท (แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ) บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
1468 ชัน้ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ จํานวน
อยูบ่ ้ านเลขที่
หมูท่ ี่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน
อีเมล์ (ถ้ ามี)

หุ้น

(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
อายุ
ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ของบริ ษัทฯ เป็ นกรรมการของ บริ ษัท
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) พร้ อมกันนี ้ได้ แนบ “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ (แบบ ค.)” และเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทํางาน
(Curriculum Vitae) ได้ แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทํางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารแนบดังกล่าว อีกทัง้ เอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า
จํานวน
แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่ า ข้ อความในแบบ ข. แบบ ค. พร้ อมทัง้ หลัก ฐานการถื อ หุ้ น และเอกสารประกอบเพิ่ ม เติ ม ทัง้ หมด
ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

)
วันที่

หมายเหตุ
1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริ ษัทฯ ตามที่อยูด่ ้ านล่าง
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
เลขานุการบริ ษัท (แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ) บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
1468 ชัน้ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
แบบ ค. (หน้ า 1/6)
แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562

ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ .................................................................. นามสกุล ..................................................................
ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ ามี)
ชื่อ .................................................................. นามสกุล ..................................................................
สัญชาติ ....................................... วัน / เดือน / ปี เกิด .................................................. อายุ ...................... ปี
สถานภาพ � โสด
� สมรส
� หย่า
� หม้ าย
ประเภทบัตร � บัตรประจําตัวประชาชน
� หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน)
เลขที่ ................................................................... วันหมดอายุ ........................................
(โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง)
1.2 คูส่ มรส
ชื่อ .................................................................. นามสกุล ..................................................................
ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ ามี)
ชื่อ .................................................................. นามสกุล ..................................................................
สัญชาติ ....................................... วัน / เดือน / ปี เกิด .................................................... อายุ ...................... ปี
1.3 บุตร
(1) ชื่อ .................................................................. นามสกุล ..................................................................
(2) ชื่อ .................................................................. นามสกุล ..................................................................
(3) ชื่อ .................................................................. นามสกุล ..................................................................
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
แบบ ค. (หน้ า 2/6)
1.4 ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้
เลขที่ ....... หมูบ่ ้ าน/อาคาร .............................. หมูท่ ี่ ........ตรอก/ซอย ............................ ถนน...........................................
ตําบล/แขวง ......................................อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................... ประเทศ ..................................................... โทรศัพท์..........................................
โทรสาร ..................................อีเมล์ .....................................
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ในต่างประเทศด้ วย)
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
1.5 ประวัติการศึกษา
ปี

สถาบันการศึกษา

1.6 ประสบการณ์การทํางาน ช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั
ปี
ตําแหน่ง

วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา

สถานที่ทํางาน
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
แบบ ค. (หน้ า 3/6)
1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้ องที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร
ปี ที่เข้ ารับการฝึ กอบรม
[ ] 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 (ระบุหลักสูตรล่าสุด) __________________
__________________
ส่ วนที่ 2 : ลักษณะต้ องห้ าม
2.1 เป็ นบุคคลที่ถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ บุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อ
คนเสมือนไร้ ความสามารถใช่หรื อไม่
2.2 เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่
สมควรเป็ นผู้บริ หารตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรื อไม่
2.3 อยู่ร ะหว่ า งถูก กล่า วโทษหรื อ ถู ก ดํ า เนิ น คดี อ าญาโดยหน่ ว ยงานที่ มี อํ า นาจตาม
กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์
หรื อ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อ การบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล
หรื อทุจริ ตใช่หรื อไม่
2.4 อยู่ ร ะหว่ า งระยะเวลาที่ กํ า หนดตามคํ า สั่ง ขององค์ ก รที่ มี อํ า นาจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ห้ ามมิให้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทใช่หรื อไม่
2.5 เคยต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทําความผิดตามข้ อ 2.3 หรื อเคยถูกเปรี ยบเทียบ
ปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามข้ อ 2.3 ใช่หรื อไม่
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[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็ นอิสระ
3.1 การถือหุ้นใน บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้ อง
การถือหุ้น
1. ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ………………………………………………………
2. คูส่ มรส …………………………………………………..………………
3. บุตรบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(1) ……………………………………………………………………...
(2) ……………………………………………………….……………..
(3) ……………………………………………………….……………..
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้ อ 1, 2, 3 ถื อหุ้นรวมกันมากกว่าร้ อยละ 30 รวมถึงกรณีที่
บุคคลข้ างต้ นมีการถือหุ้นในนิติบคุ คลอื่นเกินร้ อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าวเข้ าข่ายการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบคุ คลนัน้
(1) ……………………………………………………………………...
(2) ……………………………………………………….……………..

แบบ ค. (หน้ า 4/6)

จํานวนหุ้น (หุ้น)

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

…………………………...
…………………………...

3.2 ดํารงตําแหน่ง / เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการที่มีสว่ นรวมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจําในกิจการอืน่ ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
� ใช่
� ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ชื่อบริ ษัท
ตําแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
แบบ ค. (หน้ า 5/6)
3.3 ดํารงตําแหน่ง / เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการที่มีสว่ นรวมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจําในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
� ใช่
� ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ชื่อบริ ษัท
ตําแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง

3.4 ดํารงตําแหน่ง / เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการที่มีสว่ นรวมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจําในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรื อ อาจมีความขัดแย้ งกับธุรกิจของ บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัทย่อย
� ใช่
� ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ชื่อบริ ษัท
ตําแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง

3.5 ความสัมพันธ์ เป็ นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร) กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด
(มหาชน) หรื อบริ ษัทย่อย
� ใช่
� ไม่ใช่
กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
ชื่อ - นามสกุล
บริ ษัท / ตําแหน่ง
เกี่ยวข้ องเป็ น
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)
แบบ ค. (6/6)
3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้ บริ การทางวิชาชีพในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนหน้ า
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพในกรณีเป็ นผู้สอบบัญชี
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นที่มมี ลู ค่ารายการมากกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี
(เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้ น)
3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้ า / ทางธุรกิจในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนหน้ า
- ทํารายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมลู ค่ารายการ ≥ 20 ล้ านบาท

[ ] ใช่
[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่
[ ] ไม่ใช่

[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .......................................................................................... เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ซึ่งข้ าพเจ้ ายินยอมและรับทราบการเสนอ
ชื่อในครัง้ นี ้ และขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และข้ อมูลของ
ข้ าพเจ้ าข้ างต้ นนี ้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้ อมนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(

)

วันที่
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