
 
 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com 

บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัเกณฑก์ำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 

 

วตัถุประสงค ์
   บริษัทค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำก ับดูแลกิจกำรที่ดใีนเร่ืองกำรค ำนึง

สิทธิของผูถื้อหุน้และกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเทำ่เทยีมกนัและเป็นธรรม ดงันั้น กอ่นกำรประชุมผูถื้อหุน้  

บริษัทจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้

ตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก ำหนด  

 

หลกัเกณฑ ์

1. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

  ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรตอ้งถือหุน้อยำ่ง

ตอ่เน่ืองไมน่อ้ยกวำ่ 100,000 หุน้ โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดยีวหรือหลำยรำยรวมกนักไ็ด ้ 

 

2. กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  

ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำ

เลือกตัง้เป็นกรรมกำรได ้โดยตอ้งกรอกแบบฟอร์มจ ำนวน 3 แบบฟอร์มดงัตอ่ไปน้ี 

1. แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2562 

2. แบบประวติับุคคลที่ ไดร้ับกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2562 

3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ ไดร้ับกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2562 

พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนที่ เกี่ยวขอ้งอยำ่งครบถว้นและสมบูรณ ์สง่บริษัท ภำยในวนัที่ 31มกรำคม 2562 ตำมที่อยู ่

ดงัน้ี 

ฝ่ำยงำน Legal and Compliance (ชัน้ 8) 

บริษทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 

10900 

 



 
 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com 

  กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเขำ้รับกำรพิจำรณำ ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอก “แบบขอเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562” และลงช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐำน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 

 

3. ในกำรเสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษทั บุคคลดงักล่ำวตอ้งมีคุณสมบติั

ครบถว้นตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์

(ก.ล.ต.) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษทั 

 

4. บริษัทจะพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอมำ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น 

ถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผูพิ้จำรณำคดัเลือกตำมกระบวนกำรสรรหำ

กรรมกำรของบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ผลกำรพิจำรณำใหท้รำบภำยหลงั

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัภำยในเดือนมีนำคม 2562 ต่อไป 

  

---------------------------------------------------------------------- 
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 

 

1.  ขอ้มลูทัว่ไป: 

    ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษทั/อ่ืนๆ) และนำมสกลุ: ………………………………………………..……………………………………… 

 ท่ีอยู่ปัจจุบนั/ท่ีติดต่อได:้ 

  เลขที่……………………………….……………………………………..……. หมูบ่ำ้น/อำคำร………………………..………………………………..… 

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

  ถนน………………………………..…………………………………………. ต ำบล/แขวง………………………………………………………………. 

  อ ำเภอ/เขต……………………………………………………………………. จงัหวดั……………………………………………………................... 

  รหสัไปรษณีย…์…………………………………………………………… ประเทศ….……………………………………………………….…………. 

    โทรศพัท ์……………………….…………………………………………….. โทรสำร..……………………………………………………………………. 

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

 

  ที่อยูต่ำ่งประเทศ (กรณีบุคคลที่มิไดม้สีญัชำติไทย ใหร้ะบุที่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตำ่งประเทศ) 

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

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

 

2. จ ำนวนหุน้ท่ีถือครอง: 

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

 

3. รำยช่ือและขอ้มลูบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมกำร:           

   ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษทั/อ่ืนๆ) และนำมสกลุ: 

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

    3.1 ตอ้งแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ไดแ้ก ่

   [  ] ประวตัิ        [  ] ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

   [  ] ส ำเนำวุฒกิำรศึกษำ    [  ] ส ำเนำใบฝึกอบรมตำ่งๆ 

[  ] หนังสือยินยอม     [  ] อ่ืนๆ ……………………………….. 

 

4.  เอกสำรหลกัฐำนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอช่ือบุคคล 

   4.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก ่หนังสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนยร์ับฝำกหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

   [  ] ไดแ้นบหลกัฐำนกำรถือหุน้   [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐำนกำรถือหุน้ 
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 4.2 หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก ่

        ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น

ชำวตำ่งชำติ) พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

  ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบยีนนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชนหรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ) ของกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี 

พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

[  ] ไดแ้นบหลกัฐำนแสดงตน     [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐำนแสดงตน 

5. ค ำรบัรอง 

 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือ

เอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได ้

 

 

 

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

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

                   วนัที่ …………………………………………………………………….... 
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แบบประวติับุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 
 

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

2. หมำยเลขบตัรประชำชน …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4. สญัชำติ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ที่อยูปั่จจุบนัที่ติดตอ่ได:้ 

         เลขที่……………………………………………………………… หมูบ่ำ้น/อำคำร………………………………………………………………

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

      ถนน……………………………………………………………… ต ำบล/แขวง………………………………………………………………….. 

        อ ำเภอ/เขต…………………………………………………….. จงัหวดั………….……….…………………………………………………….. 

         รหสัไปรษณีย…์……………………………………………. ประเทศ………………………………………………………………………… 

         โทรศพัท…์……………………………………………………. โทรสำร…….……………………………………………………………….. 

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

6. อำชพีปัจจุบนั ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. สถำนที่ท ำงำนปัจจุบนั ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. ประวตัิกำรศึกษำ ตัง้แตป่ริญญำตรี 

ชว่งเวลำ 

(ปี พ.ศ.) 

ช่ือมหำวิทยำลยั วุฒกิำรศึกษำ สำขำ 

    

    

    

    

    

    

 
9. กำรอบรมเกี่ยวกบับทบำทหนำ้ที่  และทกัษะของกำรเป็นกรรมกำร เชน่ กำรอบรมจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนั

กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

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

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

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

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีที่อบรม……...………………….. 
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10. ประวตัิกำรท ำงำน 

ชว่งเวลำ (ปี 

พ.ศ.) 

ช่ือบริษทั ต ำแหน่ง ประเภทธุรกจิ 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

11. สถำนภำพกำรสมรส …………………………………………………………………………………………. 

12. รำยช่ือบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง 

    บดิำ  ……………………………………………………………………………………………………… 

    มำรดำ  …………………………………………….……………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

    บุตร และอำยุบุตร 1………………………………………………………………………………….. อำยุ……….……ปี 

         2………………………………………………………………………………….. อำยุ……….……ปี 

3………………………………………………………………………………….. อำยุ……….……ปี 

4………………………………………………………………………………….. อำยุ……….……ปี 

5………………………………………………………………………………….. อำยุ……….……ปี 
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13. ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหวำ่งผูบ้ริหำรดว้ยกนั (รวมถึงควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต กำรสมรส กำรจด

ทะเบยีนตำมกฎหมำย ใหร้ะบุควำมสมัพนัธล์ ำดบั บิดำ มำรดำ คูส่มรส บุตร พี่นอ้ง ลุง ป้ำ นำ้ อำ รวมคูส่มรส และบุตร 

ของบุคคลดงักลำ่ว) 

 รำยช่ือกรรมกำร / ผูบ้ริหำร ควำมสมัพนัธ ์

  

  

  

  

 

14.จ ำนวนหุน้ที่ตนเอง คูส่มรส และบุคคลที่ยงัไมบ่รรลุนิติภำวะถือในบริษทั และสดัสว่นรอ้ยละจ ำนวนหุน้ดงักลำ่ว

ตอ่ทุนจดทะเบยีน 

รำยช่ือ จ ำนวนหุน้ รอ้ยละของทุนจดทะเบียน 

   

   

   

   

   

 

15. จ ำนวนหุน้ที่ตนเองและกลุม่บริษัท
(1) 
ถือในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัที่ เกี่ยวขอ้ง

(2) 

ช่ือบริษทั จ ำนวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ี สดัส่วนรอ้ยละของทุน

จดทะเบียน 

ต ำแหน่ง 

     

     

     

 
(1) 
กลุม่บุคคล หมำยถึง 

       (1) คูส่มรส 

       (2) บุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภำวะ 

        (3) หำ้งหุน้สว่นสำมญัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่น 

(4) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่นจ ำพวกไมจ่ ำกดัควำมรับผิด หรือเป็นหุน้สว่นจ ำพวก

จ ำกดัควำมรับผิดที่มหุีน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

(5) บริษทัจ ำกดั หรือ บริษทัมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้

ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 
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(6) บริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั 

>30%ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 

(7) นิติบุคคลที่ตนเองสำมำรถมอี  ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล (คือกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำม) 

 
(2)  
บริษทัที่ เกี่ยวขอ้ง หมำยถึง 

       (1) หำ้งหุน้สว่นสำมญัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่น 

      (2) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่นจ ำพวกไมจ่ ำกดัควำมรับผิด หรือเป็นหุน้สว่นจ ำพวก

จ ำกดัควำมรับผิดที่มหุีน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

(3) บริษทัจ ำกดั หรือ บริษทัมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้

ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 

(4) บริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั 

>30%ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 

(5) นิติบุคคลที่ตนเองสำมำรถมอี  ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล (คือกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำม) 

 

16. กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอื่ นๆ (นอกเหนือจำกขอ้ 15.) 

ช่ือบริษทั ต ำแหน่ง สดัส่วนกำรถือหุน้ 

   

   

   

   

   

 

17. ประวตัิกำรถูกด ำเนินคด ี

ประเภทคดี เม่ือวนัท่ี สถำนะของคดีในปัจจุบนั 
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หนงัสือยินยอมกำรไดร้บักำรเสนอช่ือเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 

 

 

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

 

โดยหนังสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ (นำย, นำง, นำงสำว, อ่ืนๆ) และนำมสกุล…………………………………..……………………………. 

ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่……………………………………..………..หมูบ่ำ้น…………………………………………..หมูท่ี่………………………………………. 

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

ต ำบล/ แขวง…………………………..………………………..อ ำเภอ/ เขต…………………………………………………………….………………………... 

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

ขอยนิยอมให ้(นำย, นำง, นำงสำว, อ่ืนๆ) และนำมสกุล………………………………………………………………….……………….(ผูถื้อหุน้) 

เสนอช่ือของขำ้พเจำ้พรอ้มประวตัิและหลกัฐำนเอกสำรตำ่งๆ มำยงับริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือกำร

เสนอช่ือคดัเลือกเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 

 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสำร 

หลกัฐำนดงักลำ่วได ้

 

 

ลงช่ือ…………………………………………………………ผูไ้ดร้ับกำรเสนอช่ือ 

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

 

                             

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


