สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นการล่ วงหน้ าบริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื+อเป็ นการส่ งเสริ มสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับการปฏิบัติโดยเท่ าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+
ดี บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอเรื+ องใดๆ ที+เห็นว่ ามีความสําคัญ
และมีความเหมาะสมที+จะได้ รับการพิจารณาเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เป็ นการ
ล่ วงหน้ าได้
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที+มีสิทธิเสนอวาระเพื+อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที+ประสงค์ จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี ?
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกันถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมกันไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของ
จํานวนหุ้นที+มีสิทธิออกเสียง
1.2 ถือหุ้นดังกล่ าวอย่ างต่ อเนื+องเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 12 เดือน ก่ อนวันที+เสนอระเบียบวาระการประชุม
1.3 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นในจํานวนและระยะเวลาดังกล่ าวข้ างต้ น เช่ น สําเนาใบหุ้น หรื อเอกสาร
ยืนยันการถือครองหลักทรั พย์ จากบริ ษัทหลักทรั พย์
2. การเสนอวาระเพื+อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที+มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 1 สามารถนําส่ ง “แบบขอเสนอวาระเพื+อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ” ให้ บริ ษัทฯ อย่ างไม่ เป็ นทางการโดยทางอีเมล์ ถึงเลขานุ การคณะกรรมการได้
ที+ secretary_b@matichon.co.th หรื อโดยทางโทรสารหมายเลข 0-2589-7049 ก่ อนนําส่ งต้ นฉบับแบบเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมทัง? เอกสารประกอบการพิจารณาต่ างๆ มายังบริ ษัทฯ ตามที+อยู่ข้างล่ างนี ? ระหว่ างวันที+ 4 - 31
มกราคม 2560 และต้ องระบุให้ ชัดเจนว่ าเป็ นเรื+ องที+จะเสนอเพื+อทราบ เพื+อพิจารณา หรื อ เพื+ออนุมัติ (แล้ วแต่ กรณี)
เลขานุการคณะกรรมการ บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ชัน? 7
เลขที+ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิท+ จี ะไม่ บรรจุเรื+ องดังต่ อไปนีเ? ป็ นวาระการประชุม
1. เรื+ องที+เกี+ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที+กล่ าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นแสดงถึงเหตุอันควรสงสัย
เกี+ยวกับความไม่ ปกติของเรื+ องดังกล่ าว
2. เรื+ องที+อยู่นอกเหนืออํานาจที+บริ ษัทจะดําเนินการให้ เกิดผลตามที+ประสงค์
3. เรื+ องที+ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่ อที+ประชุมผู้ถือหุ้นเพื+อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที+ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุน
ด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่ าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง? หมดของบริ ษัท โดยที+ข้อเท็จจริ งในเรื+ องดังกล่ าว
ยังไม่ ได้ มีการเปลี+ยนแปลงอย่ างมีนัยสําคัญ
4. เรื+ องที+เสนอโดยผู้ถือหุ้นที+มีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามที+บริ ษัทกําหนดไว้
5. เรื+ องที+ก่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ+งโดยเฉพาะ
6. เรื+ องที+ผ้ ูถือหุ้นเสนอข้ อมูลไม่ ครบถ้ วน และไม่ สมบูรณ์ พอในการพิจารณา
ขัน? ตอนในการพิจารณาของบริ ษัท
1. เลขานุ การคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจ ารณา“แบบขอเสนอวาระเพื+อบรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ มสามัญ ผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2560 ” เบือ? งต้ นเพื+อนําเสนอต่ อที+ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่ อไป
2. เรื+ องที+เสนอโดยผู้ถือหุ้นที+คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบให้ บรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม และความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะรวมไว้ ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่ หากเป็ นเรื+ องที+คณะกรรมการ
บริ ษัทฯปฏิเสธที+จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผู้ถือหุ้นทราบพร้ อมด้ วยเหตุผลที+คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ปฏิเสธผ่ านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ที+ www.matichon.co.th และแจ้ งผ่ านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทยอีกทางหนึ+ง

แบบขอเสนอวาระเพื+อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.มติชน ประจําปี 2560
1. ข้ อมูลทั+วไป
ชื+อ (นาย/นาง/นางสาว/อื+นๆ/นามสกุล)................................................................................................................................
ที+อยู่ท+ สี ามารถติดต่ อได้ ……………………...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ มือถือ..................................................โทรศัพท์ ท+ บี ้ าน/ที+ทาํ งาน.............................................................................
โทรสาร...............................................................E-mail (ถ้ ามี).............................................................................................
2. จํานวนหุ้นที+ถือครอง......................................................................................................................................................
3. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังนี ?
เรื+ องที+เสนอ.........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ :
 เพื+อทราบ
 เพื+อพิจารณา
 เพื+ออนุมัติ
เอกสารประกอบ :  มี
 ไม่ มี
รายละเอียด : ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
4.เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงตน
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรั บชาวต่ างชาติ)
พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง
1.2 นิติบุคคล : แนบสําเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ+งรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลง
นาม พร้ อมทัง? ประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง
(สําหรั บชาวต่ างชาติ) ของผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรื อหลักฐานอื+นจากตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
3. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ+มเติมที+จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
5. คํารั บรอง
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ า ข้ อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที+ส่งมานี ? ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูล
หรื อเอกสารหลักฐานดังกล่ าวได้

ลงชื+อ......................................................ผู้ถือหุ้น
(…..…………………………………)
วันที+...................................................

