หลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู้ ือหุน้
เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการเสนอเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการจะต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกันถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
1.2 ถือหุน้ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อ
วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
1.3 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุน้ ในจานวนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น สาเนาใบหุน้ หรื อ
เอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ หรื อบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
2) หลักเกณฑ์ ในการนาเสนอ
2.1 การเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่ องที่บริ ษทั จะไม่พิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมมีดงั นี้
1. เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ แสดงถึงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2. เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
3. เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยที่ขอ้ เท็จจริ ง
ในเรื่ องดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
4. เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริ ษทั กาหนดไว้
5. เรื่ องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
6. เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์พอในการพิจารณา
2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังนี้
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1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
3. ไม่เคยถูกถอดถอนจาการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงานหรื อผูม้ ีอานาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. เป็ นผูม้ ีความสนใจในกิจการของบริ ษทั ฯ และสามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ฯได้อย่างเพียงพอ ไม่กระทาการใด
อันมีลกั ษณะ เป็ นการเข้าไปบริ หารหรื อจัดการใดๆ ในบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่มีผลบัน่ ทอน ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อ
เอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรื อนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
3) วิธีการนาเสนอ
3.1 การเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมได้ โดย
กรอก “แบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2561” (แบบ ก) ซึ่ ง
สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.matichon.co.th/investor และนาส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้ โดยกรอก
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ”(แบบ ข) และ “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่ อ เพื่ อ เข้ ารั บ การพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง เป็ นกรรมการ ”(แบบ ค) ซึ่ งสามารถดาวน์ โ หลดได้ จ าก
http://www.matichon.co.th/investor และนาส่ งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริ ษทั
4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
4.1
หลักฐานการถือหุน้
ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อเอกสารหลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
4.2
เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย กรณี ที่รวมกันเสนอเรื่ อง ได้แก่
กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง(กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ แนบเอกสารการเปลีย่ นแปลงพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
4.3
เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม
(1) แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2561 (แบบ ก)
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กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้ระบุชื่อผู ้
ถือหุน้ คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็ นตัวแทนผูร้ ับการติดต่อแทน ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริ ษทั ฯ ติดต่อ
กับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ ามี) พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
4.4
เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
(1) แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2561 (แบบ ข)
กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู ้
ถือหุน้ คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็ นตัวแทนผูร้ ับการติดต่อแทน ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริ ษทั ฯ ติดต่อ
กับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) แบบข้ อมูลของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ซึ่งต้ องลงนามรับรองโดยบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อ
(แบบ ค)
(3) เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ได้ แก่
หลักฐานการศึกษา ประวัตกิ ารทางาน / การฝึ กอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ
(4) เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) พร้ อมลงนาม รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
5) ช่ องทางการรับเรื่องทีผ่ ้ถู อื หุ้นเสนอ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือห้นในเบื้องต้น ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง
ดังนี้
5.1
แจ้งอย่างไม่เป็ นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึง secretary_b@matichon.co.th หรื อผ่าน
โทรสารหมายเลข 02-589-7049
5.2
จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ และ
เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริ ษทั กาหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมาย
ลงทะเบียนถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
5.3
หากท่านมีขอ้ สงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-589-0020 ต่อ 1705
6) ขั้นตอนการพิจารณา
6.1 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอและคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้
เสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
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6.2 เรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษทั และจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุวา่ เป็ นวาระและ/หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผูถ้ ือหุน้
6.3 เรื่ องและ / หรื อบุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯจะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษทั และประกาศในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
7) ระยะเวลาในการยืน่ เรื่อง
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะนาเสนอเฉพาะเรื่ องที่บริ ษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และเป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกาหนด

