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หลักเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 
วัตถุประสงค ์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยมีสิทธิน าเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้เสนอค าถามล่วงหนา้ ส าหรบัการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด ดงันี ้
 
หลักเกณฑท่ั์วไป  

1. คุณสมบัติของผู้เสนอ  
ผูถื้อหุน้ที่จะน าเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ และ/หรือเสนอชื่อบคุคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว 
หรือ หลายรายรวมกันถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด (3,960,000 หุน้) 
โดยถือหุน้ดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงเป็นผูถื้อหุน้ ณ วันที่เสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเขา้เป็นกรรมการดว้ย หรือ ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือ หลายรายรวมกันถือหุน้นับรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด (39,600,000 หุน้) ณ วันที่เสนอวาระการประชุม 
และ/หรือ ชื่อกรรมการ 

2. แบบฟอรม์และเอกสารประกอบการพิจารณา  
2.1  หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางหรือใบ
ต่างดา้วกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 
หรือส าเนาใบอนญุาตขบัขี่ ที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ี
อ  านาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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2.2  หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาหนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานจากบริษัทศนูย์
รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รบัฝาก
ทรพัยส์ิน หรือ ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.3  แบบฟอรม์ ไดแ้ก่  
แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือ  
แบบ ข. แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือ  
แบบ ค. แบบฟอรม์สง่ค าถาม  
โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ดงักลา่ว ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท www.mcgroupnet.com  

กรณีที่การเสนอท าโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน ใหผู้ถื้อหุน้รายแรกกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ที่
เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะส่วนที่ 1 
ของแบบฟอรม์และลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐานทุกราย จากนั้นรวบรวมแบบฟอรม์ หลักฐานการถือหุ้น และ
หลกัฐานแสดงตน แลว้รวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้เสนอจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ต่อไปนี ้ 

(1)  เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน และประวติัการฝึกอบรม ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ  

(2)  หนงัสือแสดงความยินยอมจากบคุคลดงักลา่วว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
(3)  ค ารบัรองของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อว่าตนไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และมีคณุสมบติั

ครบถว้นตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
(4)  รายละเอียดเก่ียวกับผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ  เช่น 

ขอ้เท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และขอ้มูลอ่ืนที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าจ าเป็นและสมควรตอ้ง
ชีแ้จงเพิ่มเติม 

3. ช่องทางรับเร่ือง  
ผูถื้อหุน้กรอกและลงนามในแบบฟอรม์ (แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือ

แบบ ข. แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือแบบ ค. แบบฟอรม์สง่ค าถาม) พรอ้มแนบ
เอกสารประกอบใหค้รบถว้น โดยมีช่องทาง ดงันี ้

1. สง่ถึงบรษิัทดว้ยตนเอง 
2. สง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ดงันี ้ 

ส านกัเลขานุการบรษิัท (บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 
เลขที่ 2 ถนนสขุาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 



 

หนา้ 3 จาก 5 
 

 
 

ทั้งนี ้ ผู ้ถือหุ้นอาจส่งเรื่องผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ อีเมล ์
corpsecretary@mcgroupnet.com ก่อนการน าสง่เอกสารตวัจรงิดงักลา่วก็ได ้

 
4. ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับเร่ือง  

4.1 เปิดรบัแบบฟอรม์เสนอวาระ (แบบ ก.) และแบบฟอรม์เสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.) ระหว่างวนัที่ 
13 พฤษภาคม 2565 ถึง วนัที่ 15 สิงหาคม 2565 

4.2 เปิดรบัแบบฟอรม์ส่งค าถาม  (แบบ ค.) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 
2565 

 
หลักเกณฑก์ารพิจารณา 
1. หลักเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 
(1) เรื่องที่เสนอโดยผูเ้สนอวาระที่ไม่มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑข์า้งตน้  
(2) เรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุผล

สมควรในการพิจารณาเรื่องดงักลา่ว 
(3) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่

ก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 

(4) เรื่องที่ เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เ ป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(5)  เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์  
(6)  เรื่องที่ผู ้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเรื่อง

ดงักล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก
ขอ้เท็จจรงิในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน  

(7) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบรษิัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็น
ว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและ
สามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้ 

mailto:corpsecretary@mcgroupnet.com
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2. หลักเกณฑก์ารเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ควรพิจารณาตามหลกัเกณฑ ์ต่อไปนี  ้
(1) ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา ซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้ 
(2) ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
(3) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ  
(4) ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดย

ทจุรติ  
(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐั ฐานทุจริต

ต่อหนา้ที่ 
(6) ไม่ประกอบกิจการ หรือ เขา้ร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบรษิัท ไม่ว่ากิจการนัน้จะท าเพื่อประโยชนข์องตน หรือของผูอ่ื้น 
(7) เป็นผูม้ีความรู ้ประสบการณ ์ความช านาญเฉพาะดา้น มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรม

และจรยิธรรม เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบรษิัท 
(8) มีคณุสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑต์าม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ ตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 รวมทั้ง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ  ขอ้บงัคบับรษิัท และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(9) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัทั่วไป และความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น และตอ้งมีคุณสมบัติ 
“กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

 
ขั้นตอนการพิจารณา 
1. การพิจารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

เมื่อไดร้บัขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้แลว้ บรษิัทจะด าเนินการพิจารณาตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
(1) เลขานุการบรษิัทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งใหม้ีความชดัเจน เพื่อกลั่นกรองในเบือ้งตน้ และ

เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
(2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผูถื้อหุน้

เสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่  โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่
สิน้สดุ 

(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนงัสือเชิญประชุม  
ผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ 



 

หนา้ 5 จาก 5 
 

 
 

(4) กรณีที่ คณะกรรมการปฏิ เสธการบรรจุ เรื่องที่ เสนอโดยผู้ถือหุ้น เป็นวาระในการประชุม 
คณะกรรมการจะแจง้กรณีดงักลา่วเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

 
2. การพิจารณาชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

เมื่อไดร้บัขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้รายย่อย บรษิัทจะด าเนินการพิจารณาตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งใหม้ีความชัดเจน รวมทัง้อาจติดต่อผูถู้กเสนอชื่อ

เพื่อขอตรวจคณุสมบติักบัส านกังาน ก.ล.ต.หรือกบับุคคลหรือกบัหน่วยงานอ่ืนใด เพื่อกลั่นกรองใน
เบือ้งตน้ และเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดังกล่าว และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรบัการ
เลือกตัง้ในการประชมุผูถื้อหุน้หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบรษิัทเป็นที่สิน้สดุ 

(3) บคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดร้บัการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตัง้กรรมการ
ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ  

(4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุชื่อบุคคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท  คณะกรรมการ
จะแจง้กรณีดงักลา่วเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 
3. การพิจารณาค าถามล่วงหน้า 

คณะกรรมการจะตอบค าถามของผูถื้อหุน้ในวันประชุมผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเปลี่ยนแปลง
วิธีการด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  ทัง้นี ้บรษิัท
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาค าถาม และ/หรือ ขอ้มลูที่ผูถื้อหุน้สง่มาไดต้ามความเหมาะสม 

 


