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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2565 
 

วตัถุประสงค ์
   บริษัทคาํนึงถึงความสําคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการคาํนึง

สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงันั้น กอ่นการประชุมผูถื้อหุน้  

บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนด  

 

หลกัเกณฑ ์

1. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

  ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตอ้งถือหุน้อยา่ง

ตอ่เน่ืองไมน่อ้ยกวา่ 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ 

 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการได ้โดยตอ้งกรอกแบบฟอร์มจาํนวน 3 แบบฟอร์มดงัตอ่ไปน้ี 

1. แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 

2. แบบประวติับุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 
3. หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ ์สง่บริษัท ภายในวนัท่ี 31มกราคม 2565 ตามท่ีอยู ่

ดงัน้ี 

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

10900 
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  กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565” และลงช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุดเดียวกนั 

 

3. ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท บุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์

(ก .ล .ต .) ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย พระราชบัญ ญั ติบ ริษัทมหาชนจํ ากัด  พ .ศ .2535 

พระราชบญัญติัระบบการชําระเงิน พ.ศ. 2560 และขอ้บงัคบัของบริษทั 

 

4. บริษัทจะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอมา พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น 

ถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกตามกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงั

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ภายในเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป 

  

---------------------------------------------------------------------- 
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 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 …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 

  ท่ีอยูต่า่งประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทย ใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 

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

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

 

2. จํานวนหุน้ท่ีถือครอง: 

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

 

3. รายช่ือและขอ้มลูบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมการ:           

   ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั/อ่ืนๆ) และนามสกลุ: 

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

    3.1 ตอ้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง ไดแ้ก ่

   [  ] ประวติั        [  ] สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

   [  ] สาํเนาวุฒิการศึกษา    [  ] สาํเนาใบฝึกอบรมตา่งๆ 

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

 

4.  เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอช่ือบุคคล 

   4.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก ่หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

   [  ] ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้   [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 
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 4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

        ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี 

พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

[  ] ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน     [  ] ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานแสดงตน 

5. คํารบัรอง 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือ

เอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้

 

 

 

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

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

                   วนัท่ี …………………………………………………………………….... 
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แบบประวติับุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2565 
 

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

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

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

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

5. ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดตอ่ได:้ 

         เลขท่ี……………………………………………………………… หมูบ่า้น/อาคาร………………………………………………………………

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

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

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

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

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

6. อาชีพปัจจุบนั ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. ประวติัการศึกษา ตัง้แตป่ริญญาตรี 

ชว่งเวลา 
(ปี พ.ศ.) 

ช่ือมหาวิทยาลยั วุฒิการศึกษา สาขา 

    
    
    
    
    
    

 
9. การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี และทกัษะของการเป็นกรรมการ เชน่ การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีท่ีอบรม……...………………….. 

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีท่ีอบรม……...………………….. 

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีท่ีอบรม……...………………….. 

ช่ือหลกัสูตร…………………………………….……………………  รุ่น/ปีท่ีอบรม……...………………….. 
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10. ประวติัการทาํงาน 

ชว่งเวลา (ปี 

พ.ศ.) 

ช่ือบริษทั ตาํแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

12. รายช่ือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

    บิดา  ……………………………………………………………………………………………………… 

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

    พ่ี/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 (รวมถึงความสัมพนัธท์างสายโลหิต การสมรส การจด

ทะเบียนตามกฎหมาย ใหร้ะบุความสมัพนัธล์าํดบั บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พ่ีนอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมคูส่มรส และบุตร 

ของบุคคลดงักลา่ว) 

 รายช่ือกรรมการ / ผูบ้ริหาร ความสมัพนัธ ์

  

  

  

  

 

14.จาํนวนหุน้ท่ีตนเอง คูส่มรส และบุคคลท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะถือในบริษทั และสดัสว่นรอ้ยละจาํนวนหุน้ดงักลา่ว

ตอ่ทุนจดทะเบียน 

รายช่ือ จํานวนหุน้ รอ้ยละของทุนจดทะเบียน 

   

   

   

   

   

 

15.  จาํนวนหุน้ท่ีตนเองและกลุม่บริษทั(1) ถือในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง(2) 

ช่ือบริษทั จํานวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ี สดัส่วนรอ้ยละของทุน

จดทะเบียน 

ตําแหน่ง 

     

     

     
(1) กลุม่บุคคล หมายถึง 

       (1) คูส่มรส 

       (2) บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 

        (3) หา้งหุน้สว่นสามญัท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่น 

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

จาํกดัความรับผิดท่ีมีหุน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจาํกดั 

(5) บริษัทจาํกดั หรือ บริษัทมหาชน ท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้

ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(6) บริษัทจํากดั หรือ บริษัทมหาชน ท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั 

>30%ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(7) นิติบุคคลท่ีตนเองสามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล (คือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 
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(2)  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง 

       (1) หา้งหุน้สว่นสามญัท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่น 

      (2) หา้งหุน้สว่นจาํกดัท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้สว่นจาํพวกไมจ่าํกดัความรับผิด หรือเป็นหุน้สว่นจาํพวก

จาํกดัความรับผิดท่ีมีหุน้รวมกนั >30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจาํกดั 

(3) บริษัทจาํกดั หรือ บริษัทมหาชน ท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนั >30%ของหุน้

ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

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

>30%ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(5) นิติบุคคลท่ีตนเองสามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล (คือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

 

16. การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ (นอกเหนือจากขอ้ 15.) 

ช่ือบริษทั ตําแหน่ง สดัส่วนการถือหุน้ 

   

   

   

   

   

 

17. ประวติัการถูกดาํเนินคดี 

ประเภทคดี เม่ือวนัท่ี สถานะของคดีในปัจจุบนั 
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หนงัสือยินยอมการไดร้บัการเสนอช่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจําปี 2565 

 

 

                    วนัท่ี………..เดือน…………………..พ.ศ................ 

 

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

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี……………………………………..………..หมูบ่า้น…………………………………………..หมูท่ี่………………………………………. 

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

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

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

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

เสนอช่ือของขา้พเจา้พรอ้มประวติัและหลกัฐานเอกสารตา่งๆ มายงับริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการ

เสนอช่ือคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร 

หลกัฐานดงักลา่วได ้

 

 

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

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

 

                             

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

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