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หลักเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

 
วัตถุประสงค ์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น  ตามหลัก          
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีสิทธิน าเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระ
การประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  รวมทั้งเสนอ
ค าถามล่วงหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด ดงันี ้
 
หลักเกณฑท์ั่วไป  

1. คุณสมบัตขิองผู้เสนอ  
ผูถื้อหุน้ที่จะน าเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  และ/หรือเสนอช่ือบุคคล      

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา ตอ้งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว      
หรือ หลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด (4,000,000 หุ้น)  
โดยถือหุน้ดงักล่าวต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ ณ วนัที่เสนอวาระการประชมุและเสนอ
ช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการด้วย หรือ  ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ หลายรายรวมกันถือหุ้นนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด (40,000,000 หุน้) ณ วันที่เสนอวาระการประชุม 
และ/หรอื ช่ือกรรมการ 

2. แบบฟอรม์และเอกสารประกอบการพจิารณา  

2.1  หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  
กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ 
ใบต่างดา้วกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 
หรอืส าเนาใบอนญุาตขบัขี่ ที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้
อ  านาจที่ลงช่ือในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2  หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาหนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานจากบรษิัทศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน 
หรอื ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.3  แบบฟอรม์ ไดแ้ก่  
แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรอื  
แบบ ข. แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรอื  
แบบ ค. แบบฟอรม์ส่งค าถาม  
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โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ดงักล่าว ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท www.mcgroupnet.com  
กรณีที่การเสนอท าโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน ใหผู้ถื้อหุน้รายแรกกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์        

ที่เก่ียวขอ้งใหค้รบถ้วน พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน ส่วนผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูล
เฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบฟอรม์และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย จากนัน้รวบรวมแบบฟอรม์ หลกัฐาน
การถือหุน้ และหลกัฐานแสดงตน แลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

กรณีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผูเ้สนอจะตอ้งใหข้อ้มูลเพิ่มเติม
ตอ่ไปนี ้ 

(1)  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ  ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวตัิการท างาน และประวตัิการฝึกอบรม ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือ  

(2)  หนงัสือแสดงความยินยอมจากบคุคลดงักล่าววา่จะถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการ  
(3)  ค ารบัรองของผู้ที่ได้รบัการเสนอช่ือว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  และมี

คณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
(4)  รายละเอียดเก่ียวกับผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือซึ่งมีประโยชนต์่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น 

ขอ้เท็จจรงิ เหตผุล ประเด็นพิจารณา และขอ้มลูอื่นที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าจ าเป็นและสมควรตอ้ง
ชีแ้จงเพิ่มเติม 

3.  ช่องทางรับเรื่อง  
ผูถื้อหุน้กรอกและลงนามในแบบฟอรม์ (แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ

แบบ ข. แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือแบบ ค. แบบฟอรม์ส่งค าถาม) พรอ้มแนบ
เอกสารประกอบใหค้รบถว้น โดยมีช่องทาง ดงันี ้
1. ส่งถึงบรษิัทดว้ยตนเอง 
2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ดงันี ้ 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท (บรษิัท แม็คกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)) 
 เลขที่ 2 ถนนสขุาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

        ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อาจสง่เรื่องผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกสม์าที่ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท ที่อีเมล ์
corpsecretary@mcgroupnet.com ก่อนการน าสง่เอกสารตวัจรงิดงักล่าวก็ได ้

 
4.  ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับเรื่อง  

4.1 เปิดรบัแบบฟอรม์เสนอวาระ (แบบ ก.) และแบบฟอรม์เสนอช่ือกรรมการ (แบบ ข.) ระหว่างวันที่        
14 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัที่ 14 สิงหาคม 2564 

4.2 เปิดรบัแบบฟอรม์ส่งค าถาม (แบบ ค.) ระหวา่งวนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 27 ตลุาคม 2564 
 
หลักเกณฑก์ารพจิารณา 

1. หลักเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ 

เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 
(1)  เรื่องที่เสนอโดยผูเ้สนอวาระที่ไม่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์า้งตน้  

mailto:corpsecretary@mcgroupnet.com
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(2)  เรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท  และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุผล
สมควรในการพิจารณาเรื่องดงักล่าว 

(3) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีของบรษิัท 

(4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื่องที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
อย่างมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

(5)  เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์ 
(6)  เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดงักล่าว

ไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากขอ้เท็จจริงใน
ขณะที่น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน  

(7) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า 
ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งบรรจเุป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลที่สมควรและสามารถ
อธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้ 
 

2. หลักเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ควรพิจารณาตามหลกัเกณฑ ์ต่อไปนี ้
(1) ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา ซึง่บรรลนุิติภาวะแลว้ 
(2) ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
(3) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ  
(4) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐั ฐานทุจริต   

ตอ่หนา้ที่ 
(6) ไม่ประกอบกิจการ หรือ เขา้ร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบรษิัท ไม่วา่กิจการนัน้จะท าเพื่อประโยชนข์องตน หรอืของผูอ้ื่น 
(7) เป็นผูมี้ความรู ้ประสบการณ์ ความช านาญเฉพาะดา้น มีภาวะผูน้  า วิสยัทัศนก์วา้งไกล มีคุณธรรม

และจรยิธรรม เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบรษิัท 
(8) มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลักเกณฑต์าม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละ ตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 รวมทั้ง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ขอ้บงัคบับรษิัท และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

(9) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติทั่วไป  และความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น  และตอ้งมีคุณสมบัติ 
“กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
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ขั้นตอนการพจิารณา 

1. การพจิารณาวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ 
เม่ือไดร้บัขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้แลว้ บรษิัทจะด าเนินการพิจารณาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งใหมี้ความชดัเจน เพื่อกลั่นกรองในเบือ้งตน้ และ
เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

(2) คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอ 
วา่ควรบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบรษิัทเป็นที่สิน้สดุ 

(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุม      
ผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ 

(4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจเุรื่องที่ เสนอโดยผูถื้อหุน้เป็นวาระในการประชมุ คณะกรรมการ
จะแจง้กรณีดงักล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

 
2. การพจิารณาช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

เม่ือไดร้บัขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้รายย่อย บรษิัทจะด าเนินการพิจารณาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งใหมี้ความชดัเจน รวมทัง้อาจติดต่อผูถู้กเสนอช่ือ

เพื่อขอตรวจคุณสมบัติกับส านักงาน กลต.หรือกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอื่นใด เพื่อกลั่นกรองใน
เบือ้งตน้ และเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดงักล่าว และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือบคุคลดงักล่าวเพื่อรบัการเลือกตัง้
ในการประชมุผูถื้อหุน้หรอืไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบรษิัทเป็นที่สิน้สดุ 

(3) บุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดร้บัการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตัง้กรรมการ   
ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ  

(4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุช่ือบุคคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
จะแจง้กรณีดงักล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
 

3. การพจิารณาค าถามล่วงหน้า 

คณะกรรมการจะตอบค าถามของผูถื้อหุน้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตามบรษิัทอาจเปลี่ยนแปลง
วิธีการด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาค าถาม และ/หรอื ขอ้มลูที่ผูถื้อหุน้ส่งมาไดต้ามความเหมาะสม 

 


