หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ และการส่งคาถามล่วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์
บริษั ท แม็ ค กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ได้ต ระหนัก ถึ งความส าคัญ ของสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น ตามหลัก
การกากับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยมีสิทธินาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมเป็ นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทั้งเสนอ
คาถามล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกาหนด ดังนี ้
หลักเกณฑ์ท่วั ไป
1. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอ
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะนาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
ที่มี คุณ สมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องเป็ น ผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรือ หลายรายรวมกัน ถื อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ทั้งหมด (4,000,000 หุ้น )
โดยถือหุน้ ดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และยังคงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และเสนอ
ชื่ อ บุ ค คลเข้ า เป็ นกรรมการด้ ว ย หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายเดี ย วหรื อ หลายรายรวมกั น ถื อ หุ้ น นั บ รวมกั น ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด (40,000,000 หุน้ ) ณ วันที่เสนอวาระการประชุม
และ/หรือ ชื่อกรรมการ
2. แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา
2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
กรณี ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบต่างด้าวกรณีเป็ นชาวต่างประเทศ หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือสาเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล: สาเนาหนังสือ รับรองนิติ บุคคลล่าสุดหรือ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี
อานาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สาเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
หรือ สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 แบบฟอร์ม ได้แก่
แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรือ
แบบ ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ หรือ
แบบ ค. แบบฟอร์มส่งคาถาม
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โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าว ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัท www.mcgroupnet.com
กรณีท่ีการเสนอทาโดยผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน ให้ผถู้ ือหุน้ รายแรกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน ส่วนผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป ให้กรอกข้อมูล
เฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย จากนัน้ รวบรวมแบบฟอร์ม หลักฐาน
การถือหุน้ และหลักฐานแสดงตน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
กรณี การเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ผูเ้ สนอจะต้องให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
ต่อไปนี ้
(1) เอกสารประกอบการพิ จารณาด้านคุณ สมบัติ ได้แ ก่ ข้อมูล ส่ วนตัว ประวัติก ารศึก ษา
ประวัติการทางาน และประวัติการฝึ กอบรม ของผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ
(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวว่าจะถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
(3) ค ารับ รองของผู้ท่ี ได้รบั การเสนอชื่ อ ว่าตนไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมาย และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อซึ่ง มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น
ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าจาเป็ นและสมควรต้อง
ชีแ้ จงเพิ่มเติม
3. ช่องทางรับเรื่อง
ผูถ้ ือหุน้ กรอกและลงนามในแบบฟอร์ม (แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรือ
แบบ ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ หรือแบบ ค. แบบฟอร์มส่งคาถาม) พร้อมแนบ
เอกสารประกอบให้ครบถ้วน โดยมีช่องทาง ดังนี ้
1. ส่งถึงบริษัทด้วยตนเอง
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามที่อยู่ดงั นี ้
สานักเลขานุการบริษัท (บริษัท แม็คกรุป๊ จากัด (มหาชน))
เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจส่งเรื่องผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อีเมล์
corpsecretary@mcgroupnet.com ก่อนการนาส่งเอกสารตัวจริงดังกล่าวก็ได้
4. ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับเรื่อง
4.1 เปิ ดรับ แบบฟอร์มเสนอวาระ (แบบ ก.) และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.) ระหว่างวันที่
14 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2564
4.2 เปิ ดรับแบบฟอร์มส่งคาถาม (แบบ ค.) ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถอื หุน้
เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
(1) เรื่องที่เสนอโดยผูเ้ สนอวาระที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น
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(2) เรื่องที่เกี่ ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ ื อหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผล
สมควรในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
(3) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท
(4) เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(6) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา และเรื่องดังกล่าว
ได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
เว้นแต่ขอ้ เท็จจริงในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงใน
ขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ ก่อน
(7) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถ
อธิบายให้ผถู้ ือหุน้ เข้าใจได้
2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี ้
(1) ต้องเป็ นบุคคลธรรมดา ซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ว
(2) ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(6) ไม่ประกอบกิจการ หรือ เข้าร่วมในกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่วา่ กิจการนัน้ จะทาเพื่อประโยชน์ของตน หรือของผูอ้ ่นื
(7) เป็ นผูม้ ีความรู ้ ประสบการณ์ ความชานาญเฉพาะด้าน มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท
(8) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาด
หลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 รวมทั้ง
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
(9) กรรมการอิสระต้องมี คุณ สมบัติท่ ัวไป และความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้าน และต้องมี คุณ สมบัติ
“กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
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ขั้นตอนการพิจารณา
1. การพิจารณาวาระการประชุมผู้ถอื หุน้
เมื่อได้รบั ข้อเสนอจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริษัทจะดาเนินการพิจารณาตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน เพื่อกลั่นกรองในเบือ้ งต้น และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ
ว่าควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่สนิ ้ สุด
(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญ ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
(4) กรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่ เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นวาระในการประชุม คณะกรรมการ
จะแจ้งกรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2. การพิจารณาชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
เมื่อได้รบั ข้อเสนอจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย บริษัทจะดาเนินการพิจารณาตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน รวมทัง้ อาจติดต่อผูถ้ ูกเสนอชื่อ
เพื่อขอตรวจคุณสมบัติกับสานักงาน กลต.หรือกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอื่นใด เพื่อกลั่นกรองใน
เบือ้ งต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตัง้
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่สนิ ้ สุด
(3) บุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รบั การบรรจุช่ือในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ
ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
(4) กรณี ท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
จะแจ้งกรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
3. การพิจารณาคาถามล่วงหน้า
คณะกรรมการจะตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเปลี่ยนแปลง
วิธีการดาเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาคาถาม และ/หรือ ข้อมูลที่ผถู้ ือหุน้ ส่งมาได้ตามความเหมาะสม
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