หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการเปนการลวงหนา
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับ
การพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ เปนการลวงหนา โดยมีหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูถือหุน
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือก
เปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา 240,000,000 หุน ณ มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอ
หุน หรือ รอยละ 5 ของทุนที่ออกและเรีย กชํา ระแลวทั้ง หมดของบริษัท ฯ โดยอาจเปน
ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได
1.2 ตองถือหุนตามขอ 1.1 ตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนตามสัดสวนดังกลาวใน
วันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ
2. หลักเกณฑการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
2.1 เรื่องที่บริษัทฯ จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ หรือขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม
ผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
(3) เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
(5) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความ
เสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม
(6) เรื่องที่เคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับ
มติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
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(7) เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว
(8) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1.
(9) เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือเสนอมา
ไมทันภายในเวลาที่กําหนด หรือไมสามารถติดตอได
2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557” (แบบ ก) ให
ครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเปนการเสนอวาระโดยผูถือหุนมากกวาหนึ่ง
ราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
และรวมเปนชุดเดียวกัน
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตองสงใหบริษัทฯ พรอมกับแบบ ก ดังนี้
(ก) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย หรื อ บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(ประเทศไทย) จํากัด
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถือหุน
กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) หรือสําเนาใบตางดาว ที่ยังไม
หมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตอง
โดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราของนิติบุคคลนั้นๆ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) หรือสําเนาใบตางดาว ทีย่ ังไม
หมดอายุของผูม ีอํานาจลงลายมือชื่อดังกลาว พรอมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
(3) นําสงแบบ ก พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กําหนด อยางไมเปนทางการมาทาง
โทรสารหมายเลข 0-2375-2927 หรือ 0-2374-2406 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(e-mail) ที่ umekakak@siammakro.co.th และจัดสงตนฉบับโดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนมายัง
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เลขานุการบริษัท
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
3498 ชั้น 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสิ้นสุดการรับพิจารณาเรื่องจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557
(4) เลขานุการบริษัท จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท
(5) คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู
ถือหุนเสนอซึ่งจะตองไมมีลักษณะเขาขายตามขอ 2.1 (1) – (9) เวนแตคณะกรรมการ
จะพิจารณาเปนอยางอื่น
(6) เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเปนระเบียบวาระการ
ประชุมไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการ สําหรับเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบ
พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
3. หลักเกณฑการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ
3.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติถูกตอง และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(2) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังและความ
ซื่อสัตย เขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ มีสวนรวมในการประชุม
อยางสรางสรรค มีประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม
(3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ
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3.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ
(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ” (แบบ ข) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือ
ชื่อ และหากเปนการเสนอชื่อโดยผูถือหุนมากกวาหนึ่งราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบ ข พรอมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน
(2) ดําเนินการใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อกรอกขอมูลใน “แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ” (แบบ ค) ใหครบถวน
พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
(3) จัดเตรียมเอกสารทีจ่ ะจัดสงใหบริษัทฯ ตามที่ระบุในขอ 2.2 (2) ขางตนใหครบถวน
พรอมทั้งหลักฐานการใหความยินยอม ของบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อในแบบ ค และ
เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก หลักฐานการศึกษา และประวัติการ
ทํางาน ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(4) นําสงแบบ ข และ แบบ ค พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กําหนด อยางไมเปน
ทางการมาทางโทรสารหมายเลข 0-2375-2927 หรือ 0-2374-2406 หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่ umekakak@siammakro.co.th และจัดสงตนฉบับโดยทาง
จดหมายลงทะเบียนมายัง
เลขานุการบริษัท
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
3498 ชั้น 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสิ้นสุดการรับพิจารณาเรื่องจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557
(5) เลขานุการบริษัท จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือก
เป นกรรมการที่ผูถื อหุนเสนอก อนนํา เสนอต อคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
คาตอบแทน
(6) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
(7) เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเปนระเบียบวาระการ
ประชุมไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการ สําหรับเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบ
พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทฯ เห็นวาเปนประโยชนตอบริษัทฯ
และผูถือหุนโดยรวม และเปนไปตามที่กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกําหนด

5

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 (แบบ ก)
(1) ขาพเจา
ที่อยู
โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ
E-mail (ถามี)
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
(3) วาระที่ขอเสนอ

หุน ณ วันที่

(4) วัตถุประสงค (เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา)
(5) ขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (ขอเท็จจริงและเหตุผล)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน
แผน
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองและ
เปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
วันที่
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ผูถือหุน
)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ (แบบ ข)
(1) ขาพเจา
ที่อยู
โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ
E-mail (ถามี)
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน ณ วันที่
(3) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยบุคคล
ดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และมี
หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อใน “แบบขอมูลของบุคคลทีไ่ ดรับ
การเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ” (แบบ ค) รวมทั้งเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่ไดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน
แผน
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน หนังสือใหความยินยอม และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
วันที่
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ผูถือหุน
)

รูปถาย

แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณา
คัดเลือกเปนกรรมการ (แบบ ค)

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
สัญชาติ
วัน/เดือน/ปเกิด
ที่อยู
โทรศัพท
E-mail (ถามี)
อาชีพ/สถานทีท่ ํางานปจจุบัน

อายุ

ป

โทรศัพทมือถือ

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา)
ป

ประวัติการทํางาน (โปรดแนบประวัตกิ ารทํางาน)
ป

สถาบันการศึกษา

บริษัท

จํานวนหลักทรัพยที่ถือในบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
หุน MAKRO จํานวน
หุน
สถานภาพสมรส
ชื่อคูสมรส
ถือหุน MAKRO จํานวน
ชื่อบุตร 1.
ถือหุน MAKRO จํานวน
2.
ถือหุน MAKRO จํานวน
3.
ถือหุน MAKRO จํานวน
4.
ถือหุน MAKRO จํานวน
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หุน
หุน
หุน
หุน
หุน

การมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย เปนคูสัญญา (โปรดระบุลักษณะความสัมพันธ อายุของสัญญา
ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงินของผลไดผลเสีย)

การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวนในบริษัท/ หางหุนสวน หรือเปนกรรมการของบริษัทที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (โปรดระบุชื่อบริษัท/ ชื่อหางหุนสวน จํานวนหุนที่ถือ คิดเปน
รอยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดําเนินการ)

(2) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
บุคคลทีไ่ ดรับ
การเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ ยินยอม และขอรับรองวามีคุณสมบัติ
ครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และขอมูลของขาพเจาขางตนนี้
ถูกตอง ครบถวน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพรอมนี้เปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
)

(
วันที่
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