
 
 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2559 

 

วตัถปุระสงค ์
   บริษทัคาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการสง่เสริมการกาํกบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองการ

คาํนึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม ดงัน้ันกอ่นการประชุม

ผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองที่ ผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชน์แกบ่ริษัท เพ่ือพิจารณาบรรจุ

เป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษทักาํหนด 
 

หลกัเกณฑ ์

1. คณุสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม ตอ้งถือหุน้อยา่งตอ่เน่ือง   

ไมน่อ้ยกวา่ 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และเป็นการถือหุน้อยา่ง

ตอ่เน่ืองนับจากวนัที่ถือหุน้จนถึงวนัที่ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน 

 

2. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

   ผูถื้อหุน้ที่มคุีณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุ 

ในวาระการประชุมโดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2559” พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่ เกี่ยวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ สง่ถึงบริษัท ภายในวนัที่  31 มกราคม 

2559 ตามที่อยูด่งัน้ี 

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

10900 

 

   กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือ

บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุด

เดยีวกนั 
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3. เพ่ือใหก้ารดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง

ดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 

   1) เร่ืองที่ เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มคุีณสมบตัิไมค่รบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารไมค่รบถว้น ไมเ่พยีงพอ 

ไมต่รงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

   2) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้ับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทได ้

ดาํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยูแ่ลว้ 
   3) เร่ืองที่ เกี่ยวกบัการดาํเนินธุรกจิปกติของบริษทั และ/หรือเร่ืองที่บริษทัไดด้าํเนินการไปแลว้ 

   4) เร่ืองที่ เป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษัท เวน้แตเ่ป็นกรณีที่กอ่ใหเ้กิดความเดือดร้อน

เสยีหายอยา่งมนัียสาํคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
   5) เร่ืองที่ ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และไดร้ับ

มติสนับสนุนดว้ยเสียงที่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมด โดยที่ขอ้เทจ็จริงยงัไมไ่ด ้

เปลี่ยนแปลงอยา่งมนัียสาํคญั 
   6) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินงานของบริษัท และ/หรือเร่ืองที่ซํา้กบัที่ไดเ้คยเสนอมากอ่น

แลว้ 

   7) เร่ืองที่ขดักบัขอ้บงัคบับริษทั กฎหมาย ขอ้บงัคบัหน่วยงานทกีาํกบัดูแล หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้ง 

หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และจริยธรรมการดาํเนินธุรกจิ 
   8) เร่ืองปัจจยัภายนอกที่อยูเ่หนืออาํนาจควบคุมที่บริษทัจะดาํเนินการได ้

 

4. กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัและบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัภายในเดือนมีนาคม 2559 โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุ

เป็นวาระการประชุมในคําบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2559 ต่อไป 
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แบบฟอรม์ “ขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559” 

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป : 

       ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว, บริษทั, อ่ืนๆ) และนามสกลุ : …………………….……………………………..… 

       ท่ีอยู่ปัจจุบนั/ท่ีติดต่อได:้ 

      เลขที่……………………………………………………..  หมูบ่า้น/อาคาร…………..………………………..……………. 
      หมูท่ี่……………………………………………………..… ตรอก/ซอย………….………………………………………….... 

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

        อาํเภอ/เขต………………………………..………………. จงัหวดั…………………….……….……………………………….. 

   รหสัไปรษณีย…์…………………………..………..…… ประเทศ………………….………………………………………..… 
        โทรศพัท…์……………………………………….………... โทรสาร……………………………………………………………... 
        E-mail ……………………………………………………………………………………………… 

ที่อยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบุคคลที่มไิดม้สีญัชาติไทยใหร้ะบุที่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 

….…………………………………………………………………….……………………………………………………………….……… 

          ….…………………………………………………………………….……………………………………………………………….……… 

 

2. จํานวนหุน้ท่ีถือครอง : ………………………………………………………….……………………...….…  

 

3. เร่ืองท่ีเสนอ : …………………………………………………………………………………………………. 

 วตัถปุระสงค ์:  [  ] เพ่ือพจิารณา [  ] เพ่ือทราบ 

 รายละเอียด :         ………………………..……………………………………….………………………....…………………..... 
    ……………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………… 

       [  ] มเีอกสารประกอบ [  ] ไมม่เีอกสารประกอบ 

 

4. เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอเร่ือง 
      4.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก ่หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือผูร้ับฝากทรัพยสิ์น หรือ

สาํเนาใบหุน้ที่ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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    [  ] ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 

       4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่
        ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พรอ้มลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

       ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบ

ขอเสนอน้ี พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

    [  ] ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานแสดงตน 

 

5. คํารบัรอง 

      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอัมูลและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทั

เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้

 
 
           ลงช่ือ…………………………………………………….…………ผูถื้อหุน้ 

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

           วนัที่ …………………………….……………………….………….... 
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