
 

                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการเสนอระเบยีบวาระการประชุม  

และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 เป็นการล่วงหน้า 

 

 

1. เจตนารมณ์ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของสทิธิของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ดําเนินการรักษาสทิธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นพงึได้รับและความ

เท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรม

ทางธุรกิจ รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสทิธิภาพ เพ่ือให้เกิดประสทิธิผลท่ีดีท่ีสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัในการเสนอระเบียบวาระการประชมุ และการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้

กําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขสาํหรับการเสนอเร่ืองดงักลา่วเพ่ือให้วิธีการในการพิจารณามีความชดัเจนและโปร่งใส  

 

2. นิยาม 

“บริษัทฯ” หมายความวา่ บริษัท สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการ บริษัท สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการ บริษัท สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของ บริษัท สยามแมค็โคร 

จํากดั (มหาชน) 

 

3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีสดัสว่นการถือ

หุ้นขัน้ตํ่าไม่น้อยกวา่ 240,000,000 หุ้น ณ มลูค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
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4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกํากบั

ดแูลบริษัทฯ หรือขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

(3) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(4) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

(5) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญั

ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(6) เร่ืองท่ีเคยเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนน

เสยีงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลง   

อยา่งมีนยัสาํคญั 

(7) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 

(8) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตาม ข้อ 3. 

(9) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีกําหนด

หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้  

 

4.2 ขัน้ตอนในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3. จะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (แบบ ก.)” ในสว่นท้ายของ

หลกัเกณฑ์นี ้พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  

ข. หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3. ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืน

จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ค. หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว

ต่างประเทศ) หรือสําเนาใบต่างด้าว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองความ

ถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว 
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กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องโดยบคุคล

ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราของนิติบคุคลนัน้ ๆ 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (หาก

เป็นชาวต่างประเทศ) หรือสําเนาใบต่างด้าว ท่ียงัไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว 

พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว 

ง. เอกสารเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นี ้เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสาร

ดงักลา่วข้างต้นถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 เท่านัน้ โดยจดัสง่ทางจดหมายลงทะเบียนมายงัท่ีอยู่ 

ดงันี ้

 

 

 

 

 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563 (แบบ ก.)” ให้ครบถ้วน และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานตามข้อ 4.2 (1) สว่นผู้ ถือ

หุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (แบบ 

ก.)” เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และให้รวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือ

หุ้นทกุรายพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เป็นชดุเดียวกนั 

(3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอระเบียบวาระการประชุม

มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

(แบบ ก.)” 1 ฉบบั ต่อ 1 ระเบียบวาระ และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานตามข้อ 4.2 (1) 

ให้ครบถ้วน 

 

 

เลขานกุารบริษัท 

(แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3 ถนนพฒันาการ  

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
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4.3 กระบวนการพิจารณา  

(1) เลขานกุารบริษัทฯ จะพิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีได้รับการเสนอในเบือ้งต้นก่อนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการ  

(2) คณะกรรมการจะพิจารณาความจําเป็นและเหมาะสมของเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม ่โดยวาระท่ีเสนอดงักลา่วจะต้องไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อ 4.1 (1) ถึง (9) 

(3) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุ

สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น หรือตัวแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้ น             

ท่ีร่วมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุท่ีได้รับการบรรจ ุควรเข้าร่วมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

ด้วย 

 

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมคีณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ 

กําหนด 

(3) มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงั และซื่อสตัย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสมํ่าเสมอ มีสว่น

ร่วมในการประชมุอยา่งสร้างสรรค์ มีประวตัิการทํางาน และจริยธรรมท่ีดีงาม 

(4) มีความรู้ความสามารถท่ีสาํคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

 

5.2 ขัน้ตอนในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3. จะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ในสว่นท้ายของ 

หลกัเกณฑ์นี ้พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

ข. หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3. ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืน

จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
- 4 - 



 

                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

ค. หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว

ต่างประเทศ) หรือสําเนาใบต่างด้าว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองความ

ถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องโดยบคุคล

ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราของนิติบคุคลนัน้ ๆ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง      

(หากเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสําเนาใบต่างด้าว ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว 

ง. หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ โดยดําเนินการให้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ

กรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(แบบ ค.)” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และแนบหลกัฐานการแสดงตน เอกสารประกอบการพิจารณาด้าน

คุณสมบตัิ ได้แก่ หลกัฐานการศึกษา และประวตัิการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลท่ีได้รับการ

เสนอช่ือ และลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารแนบดงักลา่วด้วย 

จ. เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นี ้เพ่ือให้คณะกรรมการ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับ

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 

มกราคม 2563 เทา่นัน้ โดยจดัสง่ทางจดหมายลงทะเบียนมายงัท่ีอยู ่ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

เลขานกุารบริษัท 

(แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3 ถนนพฒันาการ แขวง

พฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน  “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ให้ครบถ้วน และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้แสดงหลกัฐาน        

ตามข้อ 5.2 (1) สว่นผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมลูใน  “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และให้รวบรวม

หลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เป็นชดุเดียวกนั 

(3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกวา่ 1 รายช่ือ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)” 1 ฉบบั ต่อ 1 รายช่ือ และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้แสดงหลกัฐาน

ตามข้อ 5.2 (1) ให้ครบถ้วน 

5.3 กระบวนการพิจารณา  

(1) เลขานกุารบริษัทฯ จะพิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในเบือ้งต้นก่อนท่ีจะนําเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

และนําเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ 

(3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5.1 

และไมด่ําเนินการตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5.2 ข้างต้น  

(4) รายช่ือบคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับรายช่ือท่ีไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 หรือแจ้งผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุม่

ผู้ ถือหุ้นท่ีร่วมกนัเสนอรายช่ือบคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ควรเข้าร่วมในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2563 ด้วย 
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

แบบ ก. 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ            

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญั จํานวน    หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี  หมูท่ี่  ถนน     ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต   จงัหวดั    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ     

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน / ท่ีทํางาน     อีเมล์ (ถ้ามี)      

(2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  

เร่ือง             

วตัถปุระสงค์    � เพ่ือทราบ    � เพ่ือพิจารณา   � เพ่ืออนมุตั ิ

เอกสารประกอบ   � มี จํานวน ............. หน้า  � ไมม่ ี

รายละเอียด (เช่น ข้อเท็จจริง เหตผุล หรือ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เป็นต้น)   

             

             

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูต้องทกุประการทัง้หมด และเพ่ือ

เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

 

 

ลงช่ือ                                                                   ผู้ ถือหุ้น 

(                                 )   

วนัท่ี                                                                                                     

 

หมายเหตุ     

1. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด  

2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาตามระบไุว้ในข้อ 4.2 ทางจดหมายลงทะเบียนมายงับริษัทฯ ตามที่อยูด้่านลา่ง ภายใน

วนัที่ 31 มกราคม 2563   

เลขานกุารบริษัท (แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์) บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

แบบ ข. 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ            

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญั จํานวน    หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี   หมูท่ี่  ถนน   ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต    จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัท์มือถือ    

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน    อีเมล์ (ถ้ามี)      

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ        

อาย ุ ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท  

สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) พร้อมกนันีไ้ด้แนบ “แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการ (แบบ ค.)” และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ หลกัฐานการศึกษา และประวตัิการทํางาน 

ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารแนบดงักลา่ว อีกทัง้ เอกสารประกอบ

อ่ืนเพ่ิมเติมท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน  แผน่  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมทัง้หลักฐานการถือหุ้ น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมทัง้หมด                    

ถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้
 
 

ลงช่ือ                                                                   ผู้ ถือหุ้น 

(                                 ) 

วนัท่ี                                                                                                            

 

หมายเหตุ     

1. การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด  

2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาตามระบไุว้ในข้อ 5.2 ทางจดหมายลงทะเบียนมายงับริษัทฯ ตามที่อยูด้่านลา่ง ภายใน

วนัที่ 31 มกราคม 2563  

เลขานกุารบริษัท (แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์) บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

1468 อาคารธาราพฒันาการ ชัน้ 3 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

แบบ ค. (หน้า 1/6) 

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

 

 

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 � บตัรประจําตวัประชาชน  

  � หนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยและไมม่ี/ไมท่ราบเลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชน) 

  เลขท่ี ................................................................... วนัหมดอาย ุ........................................ 

  (โปรดแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง 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 ..................................................................  
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

แบบ ค. (หน้า 2/6) 

1.4 ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได้ 

เลขท่ี ....... หมูบ้่าน/อาคาร .............................. หมูท่ี่ ........ตรอก/ซอย ............................ ถนน........................................... 

ตําบล/แขวง ......................................อําเภอ/เขต ............................................ จังหวดั ........................................ 

รหสัไปรษณีย์ ....................................... ประเทศ ..................................................... โทรศพัท์..........................................  

โทรสาร ..................................อีเมล์ ..................................... 

ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยให้ระบท่ีุอยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศด้วย) 

........................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  
 

1.5 ประวตัิการศกึษา 

ปี สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา / สาขาวชิา 

   

   

   

   

   

 
1.6 ประสบการณ์การทํางาน ช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั 

ปี ตําแหนง่ สถานท่ีทํางาน 
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

แบบ ค. (หน้า 3/6) 

1.7 การผา่นการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ช่ือหลกัสตูร  ปีท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 

[  ]  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 __________________ 

[  ]  อ่ืนๆ (ระบหุลกัสตูรลา่สดุ) __________________ __________________  

 

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม 

2.1 เป็นบคุคลท่ีถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ  

คนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม ่

[  ] ใช ่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.2 เป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเห็นวา่ไม่

สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใช่หรือไม ่

[  ] ใช ่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตาม

กฎหมายในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

หรือ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือ การบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล 

หรือทจุริตใช่หรือไม ่

[  ] ใช ่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาท่ีกําหนดตามคําสั่งขององค์กรท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม ่

[  ] ใช ่  [  ] ไมใ่ช่ 

2.5 เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุว่ากระทําความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบ

ปรับเน่ืองจากการกระทําความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม ่

[  ] ใช ่  [  ] ไมใ่ช่ 
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

แบบ ค. (หน้า 4/6) 

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ 

3.1   การถือหุ้นใน บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอช่ือและผู้ เก่ียวข้อง 

การถือหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) 

1. ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ………………………………………………………  

2. คูส่มรส …………………………………………………..………………  

3. บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(1) ……………………………………………………………………... 

(2) ……………………………………………………….…………….. 

(3) ……………………………………………………….…………….. 

 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

4. นิติบุคคลท่ีบุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีท่ี

บคุคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบคุคลอ่ืนเกินร้อยละ 10 เน่ืองจากสดัสว่นการถือหุ้น

ดงักลา่วเข้าขา่ยการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบคุคลนัน้ 

(1) ……………………………………………………………………... 

(2) ……………………………………………………….…………….. 

 

 

 

…………………………... 

…………………………... 

 

 

3.2 ดํารงตําแหนง่ / เคยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการท่ีมสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจําในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

   � ใช่    � ไมใ่ช่ 

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบริษัท ตําแหนง่ ช่วงเวลาท่ีดํารงตาํแหนง่ 
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

แบบ ค. (หน้า 5/6) 

3.3 ดํารงตําแหนง่ / เคยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการท่ีมสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจําในกิจการอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

   � ใช่    � ไมใ่ช่ 

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบริษัท ตําแหนง่ ช่วงเวลาท่ีดํารงตาํแหนง่ 

   

   

   

 

 

3.4 ดํารงตําแหนง่ / เคยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการท่ีมสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจําในกิจการอ่ืนท่ีแขง่ขนั หรือ อาจมีความขดัแย้งกบัธุรกิจของ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทยอ่ย 

   � ใช่    � ไมใ่ช่ 

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือบริษัท ตําแหนง่ ช่วงเวลาท่ีดํารงตาํแหนง่ 

   

   

   

 

 

3.5 ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่        

ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) หรือบริษัทยอ่ย 

   � ใช่    � ไมใ่ช่ 

กรณีตอบวา่ ใช่ กรุณาระบรุายละเอียด 

ช่ือ - นามสกลุ บริษัท / ตําแหนง่ เก่ียวข้องเป็น 
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                                                                               บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 
 

แบบ ค. (6/6) 

3.6 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

3.6.1 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบญัชี 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนท่ีมมีลูคา่รายการมากกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี              

(เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น) 

 

 

[  ] ใช่  [  ] ไมใ่ช่ 

[  ] ใช ่  [  ] ไมใ่ช่ 

3.6.2 ความสมัพนัธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจในปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

- ทํารายการทางธุรกิจทกุประเภทท่ีมีมลูคา่รายการ ≥ 20 ล้านบาท 

 

[  ] ใช ่  [  ] ไมใ่ช่ 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ  .......................................................................................... เป็นบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอ

ช่ือในครัง้นี ้และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และข้อมูลของ

ข้าพเจ้าข้างต้นนี ้ถกูต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลกัฐานประกอบเพ่ิมเติมท่ีแนบมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

 

 

ลงช่ือ                                                                   บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

                                             (                         )   

                                             วนัท่ี                                                                                                       
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