หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ และการส่ งคําถามล่ วงหน้ า
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561
วัตถุประสงค์
บริ ษั ท แม็ ค กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น ตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมีสทิ ธินําเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมเป็ นการล่วงหน้ า และ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทัง้ เสนอ
คําถามล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด ดังนี ้
หลักเกณฑ์ ท่ วั ไป
1. คุณสมบัติของผู้เสนอ
ผู้ถือหุ้นที่จะนําเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า และ/หรื อเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ให้ คณะกรรมการพิ จารณา ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดี ยว
หรื อ หลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.5 แต่ไม่เกินร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นดังกล่าว ณ วันที่เสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่ อบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการด้ วย หรื อ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อ หลายรายรวมกันถื อหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรื อ ชื่อกรรมการ
2. แบบฟอร์ มและเอกสารประกอบการพิจารณา
2.1 หลักฐานแสดงตน ได้ แก่
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางหรื อใบ
ต่างด้ าวกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
หรื อสําเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณี ผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรื อมีอายุไม่เกิ น 3 เดือน และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อํานาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่ อง ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สําเนาหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานจากบริ ษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
หรื อ สําเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 แบบฟอร์ ม ได้ แก่
แบบ ก. แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อ
แบบ ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อ
แบบ ค. แบบฟอร์ มส่งคําถาม
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มดังกล่าว ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท www.mcgroupnet.com
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กรณีที่การเสนอทําโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายแรกกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ ม
ที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป ให้ กรอกข้ อมูล
เฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์ มและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย จากนันรวบรวมแบบฟอร์
้
ม หลักฐาน
การถือหุ้น และหลักฐานแสดงตน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
กรณี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผู้เสนอจะต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
ต่อไปนี ้
(1) เอกสารประกอบการพิ จ ารณาด้ านคุณ สมบัติ ได้ แก่ ข้ อมูล ส่วนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน และประวัติการฝึ กอบรม ของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวว่าจะถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
(3) คํ ารั บ รองของผู้ที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ ว่าตนไม่มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย และมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น
ข้ อเท็จจริ ง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้ อมูลอื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าจําเป็ นและสมควรต้ อง
ชี ้แจงเพิ่มเติม
3. ช่ องทางรับเรื่อง
ผู้ถือหุ้นกรอกและลงนามในแบบฟอร์ ม (แบบ ก. แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อ
แบบ ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อแบบ ค. แบบฟอร์ มส่งคําถาม) พร้ อมแนบ
เอกสารประกอบให้ ครบถ้ วน โดยมีช่องทาง ดังนี ้
1. ส่งถึงบริ ษัทด้ วยตนเอง
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยูข่ ้ างล่างนี ้
สํานักเลขานุการบริ ษัท (บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน))
เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ทัง้ นี ้ ผู้ ถื อ หุ้ นอาจส่ง เรื่ อ งผ่ า นทางจดหมายอิ เลคทรอนิ ก ส์ ม าที่ ฝ่ ายเลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ อี เมล์
corpsecretary@mcgroupnet.com ก่อนการนําส่งเอกสารตัวจริ งดังกล่าวก็ได้
4. ช่ วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่อง
4.1 เปิ ดรับแบบฟอร์ ม เสนอวาระ (แบบ ก.) และแบบฟอร์ ม เสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.) ระหว่างวัน ที่
15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561
4.2 เปิ ดรับแบบฟอร์ มส่งคําถาม (แบบ ค.) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561
หลักเกณฑ์ การพิจารณา
1. หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมผู้ถอื หุ้น
เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้เสนอวาระที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น
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(2) เรื่ องที่เกี่ ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อกล่าวอ้ างของผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุผล
สมควรในการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษัท
(4) เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นเรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(6) เรื่ อ งที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นได้ เคยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ารณาแล้ วในรอบ 1 ปี ที่ ผ่ า นมา และ
เรื่ อ งดังกล่า วได้ รับ มติ ส นับ สนุน ด้ วยคะแนนเสีย งน้ อยกว่า ร้ อยละ 10 ของจํ านวนสิทธิ ออกเสีย ง
ทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนําเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
จากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(7) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท และเรื่ องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า
ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถ
อธิบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้
2. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี ้
(1) ต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา ซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ ว
(2) ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ต
ต่อหน้ าที่
(6) ไม่ประกอบกิจการ หรื อ เข้ าร่ วมในกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรื อ เป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท ไม่วา่ กิจการนันจะทํ
้ าเพื่อประโยชน์ของตน หรื อของผู้อื่น
(7) เป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญเฉพาะด้ าน มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท
(8) มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ตาม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ.2535 รวมทัง้
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ข้ อบังคับบริ ษัท และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(9) กรรมการอิสระต้ องมีคุณ สมบัติทั่วไป และความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ าน และต้ องมีคุณ สมบัติ
“กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
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ขัน้ ตอนการพิจารณา
1. การพิจารณาวาระการประชุมผู้ถอื หุ้น
เมื่อได้ รับข้ อเสนอจากผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะดําเนินการพิจารณาตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ มีความชัดเจน เพื่อกลัน่ กรองในเบื ้องต้ น และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(2) คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาความจํ าเป็ นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผ้ ูถือหุ้น
เสนอ ว่ า ควรบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นหรื อ ไม่ โดยถื อ มติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
เป็ นที่สิ ้นสุด
(3) เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ
(4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็ นวาระในการประชุม คณะกรรมการ
จะแจ้ งกรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
2. การพิจารณาชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
เมื่อได้ รับข้ อเสนอจากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริ ษัทจะดําเนินการพิจารณาตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ มีความชัดเจน รวมทังอาจติ
้
ดต่อผู้ถกู เสนอชื่อ
เพื่อขอตรวจคุณสมบัติกับสํานักงาน กลต.หรื อกับบุคคลหรื อกับหน่วยงานอื่นใด เพื่อกลัน่ กรองใน
เบื ้องต้ น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตัง้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นทีส่ ิ ้นสุด
(3) บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้ รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ
(4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
จะแจ้ งกรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
3. การพิจารณาคําถามล่ วงหน้ า
คณะกรรมการจะตอบคําถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริ ษัทอาจเปลีย่ นแปลง
วิธีการดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาคําถาม และ/หรื อ ข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหุ้นส่งมาได้ ตามความเหมาะสม
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