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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัเกณฑก์ำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 

 

วตัถปุระสงค ์
   บริษทัค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดใีนเร่ืองกำร

ค ำนึงสิทธิของผูถื้อหุน้และกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเทำ่เทยีมกนัและเป็นธรรม ดงัน้ันกอ่นกำรประชุม

ผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองที่ ผูถื้อหุน้เหน็วำ่เป็นประโยชน์แกบ่ริษัท เพ่ือพิจำรณำบรรจุ

เป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษทัก  ำหนด 

 

หลกัเกณฑ ์

1. คณุสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุม ตอ้งถือหุน้ไมน่้อยกวำ่ 

100,000 หุน้ โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดยีวหรือหลำยรำยรวมกนักไ็ด ้ 

 

2. กำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวำระกำรประชุม 

   ผูถื้อหุน้ที่มคุีณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สำมำรถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุ 

ในวำระกำรประชุมโดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2564” พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนที่ เกี่ยวขอ้งอยำ่งครบถว้นและสมบูรณ์ สง่ถึงบริษัท ภำยในวนัที่  31 มกรำคม 

2564 ตำมที่อยูด่งัน้ี 

 
ฝ่ำยงำน Legal and Compliance (ช ัน้ 8) 

บริษทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)  

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

กรุงเทพมหำนคร 10900 

 

   กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือ

บรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุด

เดยีวกนั 
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3. เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง

ดงัต่อไปน้ีเป็นวำระกำรประชุม 

   1) เร่ืองที่ เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มคุีณสมบตัิไมค่รบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสำรไมค่รบถว้น ไมเ่พยีงพอ 

ไมต่รงตำมควำมเป็นจริง หรือเสนอมำไมท่นัภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด 

   2) เร่ืองซ่ึงตำมปกติกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้ับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทได ้

ด ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมทุกครั้งอยูแ่ลว้ 

   3) เร่ืองที่ เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิปกติของบริษทั และ/หรือเร่ืองที่บริษทัไดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

   4) เร่ืองที่ เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษัท เวน้แตเ่ป็นกรณีที่กอ่ใหเ้กิดควำมเดือดรอ้น

เสยีหำยอยำ่งมนัียส ำคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

   5) เร่ืองที่ ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพจิำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผำ่นมำ และไดร้ับ

มติสนับสนุนดว้ยเสียงที่น้อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจริงยงัไมไ่ด ้

เปลี่ยนแปลงอยำ่งมนัียส ำคญั 

   6) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษทั และ/หรือเร่ืองที่ซ ำ้กบัที่ไดเ้คยเสนอมำกอ่นแลว้ 

   7) เร่ืองที่ขดักบัขอ้บงัคบับริษัท กฎหมำย ขอ้บงัคบัหน่วยงำนทกี  ำกบัดูแล หรือหน่วยงำนที่ เกี่ยวขอ้ง 

หรือไมเ่ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และจริยธรรมกำรด ำเนินธุรกจิ 

   8) เร่ืองปัจจยัภำยนอกที่อยูเ่หนืออ ำนำจควบคุมที่บริษทัจะด ำเนินกำรได ้

 

4. กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองท่ีผู ้ถือหุ ้นเสนอก่อนน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัและบริษทัจะแจง้ผลกำรพิจำรณำใหท้รำบภำยหลงักำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษทั ภำยในเดือนมีนำคม 2564 โดยเร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัจะบรรจุ

เป็นวำระกำรประชุมในค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ต่อไป 
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แบบฟอรม์ “ขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564” 

 

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 ……………………………………………………………………………………………… 

ที่อยูใ่นตำ่งประเทศ (กรณีบุคคลที่มไิดม้สีญัชำติไทยใหร้ะบุที่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตำ่งประเทศ) 

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

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

 

2. จ ำนวนหุน้ท่ีถือครอง: ………………………………………………………….……………………...….…  

 

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

 วตัถปุระสงค ์:  [  ] เพ่ือพจิำรณำ [  ] เพ่ือทรำบ 

 รำยละเอียด : …………….……………………..……………………………………….………………………....…………………..... 

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

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

          [  ] มเีอกสำรประกอบ [  ] ไมม่เีอกสำรประกอบ 

 

4. เอกสำรหลกัฐำนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอเร่ือง 
      4.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก ่หนังสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอื่นจำกบริษทั ศูนย์

รับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือผูร้ับฝำกทรัพยสิ์น หรือ

ส ำเนำใบหุน้ที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

    [  ] ไดแ้นบหลกัฐำนกำรถือหุน้ [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐำนกำรถือหุน้ 
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       4.2 หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก ่

        ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง พรอ้มลงนำม

รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

       ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมที่ไดล้งช่ือในแบบ

ขอเสนอน้ี พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

    [  ] ไดแ้นบหลกัฐำนแสดงตน [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐำนแสดงตน 

 

5. ค ำรบัรอง 

      ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอัมูลและเอกสำรหลกัฐำนที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทั

เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได ้

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

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

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