
 
 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2559 
 

วตัถุประสงค ์
   บริษัทคาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการสง่เสริมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดใีนเร่ืองการคาํนึง

สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม ดงันั้น กอ่นการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญั    

ผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทกาํหนด  

 

หลกัเกณฑ ์

1. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

  ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตอ้งถือหุน้   

อยา่งตอ่เน่ืองไมน่อ้ยกวา่ 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และเป็นการถือหุน้

อยา่งตอ่เน่ืองนับจากวนัที่ ถือหุน้จนถึงวนัที่ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน 

 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ผูถื้อหุน้ที่มคุีณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการได ้โดยตอ้งกรอกแบบฟอร์มจาํนวน 3 แบบฟอร์มดงัตอ่ไปน้ี 

1. แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2559 

2. แบบประวติับุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2559 
3. หนงัสือยินยอมของบุคคลที่ ไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2559 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่ เกี่ยวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ ์สง่บริษัท ภายในวนัที่  31มกราคม 2559 ตามที่

อยูด่งัน้ี 

ฝ่ายงาน Legal and Compliance (ชัน้ 8) 
บริษทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  
เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
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  กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอ

ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559” และลงช่ือไว ้

เป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 

 

3. ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั บุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั 

 

4. บริษทัจะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอมา พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น 

ถกูตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกตามกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงั

การประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนมีนาคม 2559 ต่อไป 

  

---------------------------------------------------------------------- 
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แบบประวติับุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2559 

 

1. ช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………… สกุลเดิม (ถา้ม)ี …………………………………………………… 

2. หมายเลขบตัรประชาชน …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วนั/เดือน/ปี เกดิ ………………………………………………………………………………อายุ……………………………………………….ปี 

4. สญัชาติ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ที่อยูปั่จจุบนัที่ติดตอ่ได:้ 

         เลขที่……………………………………………………………… หมูบ่า้น/อาคาร………………………………………………………………

         หมูท่ี่………………………………………………………………. ตรอก/ซอย…………………………………………………………………… 

      ถนน……………………………………………………………… ตาํบล/แขวง………………………………………………………………….. 

        อาํเภอ/เขต…………………………………………………….. จงัหวดั………….……….…………………………………………………….. 
         รหสัไปรษณีย…์……………………………………………. ประเทศ………………………………………………………………………… 

         โทรศพัท…์……………………………………………………. โทรสาร…….……………………………………………………………….. 

         E-mail ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

6. อาชพีปัจจุบนั ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. สถานที่ทาํงานปัจจุบนั ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. ประวตัิการศึกษา ตัง้แตป่ริญญาตรี 

ชว่งเวลา 
(ปี พ.ศ.) 

ช่ือมหาวิทยาลยั วุฒกิารศึกษา สาขา 

    
    
    
    
    
    

 
9. การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่  และทกัษะของการเป็นกรรมการ เชน่ การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 
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10. ประวตัิการทาํงาน 

ชว่งเวลา (ปี 

พ.ศ.) 

ช่ือบริษทั ตาํแหน่ง ประเภทธุรกจิ 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

11. สถานภาพการสมรส …………………………………………………………………………………………. 

12. รายช่ือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง 

    บดิา  ……………………………………………………………………………………………………… 

    มารดา  …………………………………………….……………………………………………………….. 

    พี่/นอ้ง  1……………………………………………………………………………………………………. 

       2……………………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………………………. 

6……………………………………………………………………………………………………. 

       7……………………………………………………………………………………………………. 

    คูส่มรส  ……………………………………………………………………………………………………… 

    บุตร และอายุบุตร 1………………………………………………………………………………….. อายุ……….……ปี 

         2………………………………………………………………………………….. อายุ……….……ปี 

3………………………………………………………………………………….. อายุ……….……ปี 

4………………………………………………………………………………….. อายุ……….……ปี 

5………………………………………………………………………………….. อายุ……….……ปี 
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13. ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหารดว้ยกนั (รวมถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต การสมรส การจด

ทะเบยีนตามกฎหมาย ใหร้ะบุความสมัพนัธล์าํดบั บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี่นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมคูส่มรส และบุตร 

ของบุคคลดงักลา่ว) 

 รายช่ือกรรมการ / ผูบ้ริหาร ความสมัพนัธ ์

  

  

  

  

 

14.จาํนวนหุน้ที่ตนเอง คูส่มรส และบุคคลที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะถือในบริษทั และสดัสว่นรอ้ยละจาํนวนหุน้ดงักลา่ว

ตอ่ทุนจดทะเบยีน 

รายช่ือ จํานวนหุน้ รอ้ยละของทุนจดทะเบียน 

   

   

   

   

   

 

15. จาํนวนหุน้ที่ตนเองและกลุม่บริษัท(1) ถือในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัที่ เกี่ยวขอ้ง(2) 

ช่ือบริษทั จํานวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ี สดัส่วนรอ้ยละของทุน

จดทะเบียน 

ตําแหน่ง 

     

     

     

 
(1) กลุม่บุคคล หมายถึง 

       (1) คูส่มรส 

       (2) บุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 

        (3) หา้งหุน้สว่นสามญัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่น 

(4) หา้งหุน้สว่นจาํกดัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่นจาํพวกไมจ่าํกดัความรับผิด หรือเป็นหุน้สว่นจาํพวก

จาํกดัความรับผิดที่มหุีน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจาํกดั 
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(5) บริษทัจาํกดั หรือ บริษทัมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้

ที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(6) บริษัทจาํกดั หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั 

>30%ของหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(7) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมอีาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล (คือกรรมการผูม้อีาํนาจลง

นาม) 

 
(2)  บริษทัที่ เกี่ยวขอ้ง หมายถึง 

       (1) หา้งหุน้สว่นสามญัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่น 

      (2) หา้งหุน้สว่นจาํกดัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่นจาํพวกไมจ่าํกดัความรับผิด หรือเป็นหุน้สว่นจาํพวก

จาํกดัความรับผิดที่มหุีน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจาํกดั 

(3) บริษทัจาํกดั หรือ บริษทัมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้

ที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(4) บริษัทจาํกดั หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั 

>30%ของหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(5) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมอีาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล (คือกรรมการผูม้อีาํนาจลง

นาม) 

 

16. การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ (นอกเหนือจากขอ้ 15.) 

ช่ือบริษทั ตําแหน่ง สดัส่วนการถือหุน้ 

   

   

   

   

   

 

17. ประวตัิการถูกดาํเนินคด ี

ประเภทคดี เม่ือวนัท่ี สถานะของคดีในปัจจุบนั 
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หนงัสือยินยอมการไดร้บัการเสนอช่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2559 

 

 

                    วนัที่………..เดือน…………………..พ.ศ................ 

 

โดยหนังสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ) และนามสกุล…………………………………..……………………………. 

ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่……………………………………..………..หมูบ่า้น…………………………………………..หมูท่ี่………………………………………. 

ตรอก/ ซอย……………………………………………………….ถนน………………………………………………………………………………………………... 

ตาํบล/ แขวง…………………………..………………………..อาํเภอ/ เขต…………………………………………………………….………………………... 

จงัหวดั……………………………………………………………….รหสัไปรษณีย…์…………………………………………………………….…………………. 

ขอยนิยอมให ้(นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ) และนามสกุล………………………………………………………………….……………….(ผูถื้อหุน้) 

เสนอช่ือของขา้พเจา้พรอ้มประวตัิและหลกัฐานเอกสารตา่งๆ มายงับริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการ

เสนอช่ือคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร 

หลกัฐานดงักลา่วได ้

 

 

ลงช่ือ…………………………………………………………ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

                                           (………………………………………………………………) 

 

                             

ลงช่ือ…………………………………………………………ผูถื้อหุน้ 

                                   (.………………………………………………………………) 
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