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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2565 

 

วตัถปุระสงค ์
   บริษทัคาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการสง่เสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการ

คาํนึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงัน้ันกอ่นการประชุม

ผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชน์แกบ่ริษัท เพ่ือพิจารณาบรรจุ

เป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 
 

หลกัเกณฑ ์

1. คณุสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม ตอ้งถือหุน้ไมน่้อยกวา่ 

100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ 

 

2. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

   ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุ 

ในวาระการประชุมโดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565” พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ สง่ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 

2565 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 
ฝ่ายงาน Legal and Compliance (ช ัน้ 8) 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  
เลขท่ี 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

 

   กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือ

บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุด

เดียวกนั 
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3. เพ่ือใหก้ารดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง

ดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 

   1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไมค่รบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารไมค่รบถว้น ไมเ่พียงพอ 

ไมต่รงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

   2) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้ับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทได ้

ดาํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยูแ่ลว้ 
   3) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และ/หรือเร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการไปแลว้ 

   4) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษัท เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีกอ่ใหเ้กิดความเดือดรอ้น

เสียหายอยา่งมีนัยสาํคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
   5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดร้ับ

มติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงัไมไ่ด ้

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญั 
   6) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินงานของบริษทั และ/หรือเร่ืองท่ีซํา้กบัท่ีไดเ้คยเสนอมากอ่นแลว้ 

   7) เร่ืองท่ีขดักบัขอ้บงัคบับริษัท กฎหมาย ขอ้บงัคบัหน่วยงานทีกาํกบัดูแล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และจริยธรรมการดาํเนินธุรกิจ 
   8) เร่ืองปัจจยัภายนอกท่ีอยูเ่หนืออาํนาจควบคุมท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้

 

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผู ้ถือหุ ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัและบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุ

เป็นวาระการประชุมในคําบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2565 ต่อไป 
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แบบฟอรม์ “ขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565” 

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป: 

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

       ท่ีอยู่ปัจจุบนั/ท่ีติดต่อได:้ 

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

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

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

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

ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 

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

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

 

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

 

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

 วตัถปุระสงค ์:  [  ] เพ่ือพิจารณา [  ] เพ่ือทราบ 

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

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

          [  ] มีเอกสารประกอบ [  ] ไมมี่เอกสารประกอบ 

 

4. เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอเร่ือง 
      4.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก ่หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือผูร้ับฝากทรัพยสิ์น หรือ

สาํเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
    [  ] ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 
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       4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่
        ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พรอ้มลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

       ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบ

ขอเสนอน้ี พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

    [  ] ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานแสดงตน 

 

5. คํารบัรอง 

      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอัมูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษทั

เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้

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

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

           วนัท่ี …………………………….……………………….………….... 
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