แบบ ก
แบบฟอร์ มการใช้สิทธิเสนอเรื่ องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
วันที่....................................................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/..........) .......................................... อยูบ่ า้ นเลขที่.........................
ถนน..................................... ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ................. โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) ............................
(มือถือ) .................................... โทรสาร................................. อีเมล....................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มติชน จำกัด (มหำชน) ณ วันที่.............................. ทะเบียนหุน้ เลขที่...............................
รวมจานวน......................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561ดังนี้
เรื่ องที่เสนอ : ...................................................................................................................
 เพือ่ พิจารณา
 เพือ่ ทราบ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
รายละเอียด/เอกสารแนบเพิม่ เติม(ถ้ามี) ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจานวน..................... หน้า
[กรณี ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.3 (1)]
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้(นาย/นาง/นางสาว/.......) .....................................................ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) อยูบ่ า้ นเลขที่................................ ถนน...............................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.................................... จังหวัด.....................
รหัสไปรษณี ย.์ ..................... โทรศัพท์(บ้าน/ทางาน) .................................... (มือถือ) .......................
โทรสาร............................. อีเมล............................................................................เป็ นผูไ้ ด้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริ ษทั ฯแทนข้าพเจ้า
คารับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่ องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูถ้ ือหุน้
(.............................................)
วันที่..............................................

แบบ ข
แบบฟอร์ มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
วันที่....................................................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/..........) .......................................... อยูบ่ า้ นเลขที่.........................
ถนน..................................... ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ................. โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน).............................
(มือถือ) .................................... โทรสาร................................. อีเมล....................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มติชน จำกัด (มหำชน) ณ วันที่.............................. ทะเบียนหุน้ เลขที่...............................
รวมจานวน......................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/.......) .........................................................
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561โดยบุคคล ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการพร้อม
ทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่บริ ษทั ฯกาหนดซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน
.....................หน้า
เหตุผลที่เสนอเพือ่ ประกอบการพิจารณา :
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
[กรณี ผถู้ ือหุน้ หลายรายเสนอชื่อกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.4 (1)]
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้(นาย/นาง/นางสาว/.......) .....................................................ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) อยูบ่ า้ นเลขที่................................. ถนน.............................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด...........................
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์(บ้าน/ทางาน) ..................................(มือถือ)........................
โทรสาร................................อีเมล............................................................เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจาก
ข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริ ษทั ฯแทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการและยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ.............................................ผูถ้ ือหุน้
(.............................................)
วันที่..............................................

แบบ ค
แบบข้อมูลของบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพือ่ พิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)
ชื่อ/นามสกุล(ภาษาไทย) ..........................................................................................
รูปถ่าย
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................ อายุ................ ปี เพศ............................
สัญชาติ.....................................................ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่.....................................
ถนน................................................ ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................
โทรศัพท์(บ้าน/ทางาน) ............................... (มือถือ) ............................ โทรสาร...........................
อีเมล ..................................................................................................
กำรถือหุ้น บริษัท มติชน จำกัด (มหำชน) ณ วันที่..........................ทะเบียนหุน้ เลขที่...........................รวมจานวน
......................................หุน้
สถานภาพการสมรส
คู่สมรสชื่อ......................................................... ถือหุน้ บริ ษทั ฯจานวน...................................หุน้
บุตร จานวน................... คน คือ
1....................................................... อายุ...... ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จานวน....................... หุน้
2. ..................................................... อายุ...... ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จานวน....................... หุน้
3. ..................................................... อายุ...... ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จานวน....................... หุน้
ประวัตกิ ำรศึกษำ (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ชื่อสถาบันชื่อ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปี ที่สาเร็ จ
.............................................
.......................................
..........................
.............................................
.......................................
..........................
.............................................
.......................................
..........................
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
.............................................
.............................................
.............................................

สถาบันที่จดั
.......................................
.......................................
.......................................

ประสบการณ์ทางาน/การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในปั จจุบนั
ชื่อหน่วยงาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง
...................................
...........................
......................
...................................
...........................
......................
...................................
...........................
......................
...................................
...........................
......................

ปี ที่เข้าอบรม
..........................
..........................
..........................

ช่วงเวลา
.........................
.........................
.........................
.........................

-2การมีส่วนได้เสี ยทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ฯบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การถือหุน้ หรื อเข้าร่ วมเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ(โปรดระบุรายละเอียด)
.............................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................
คายินยอม
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/.......) ............................................................................ ได้รับทราบการ
เสนอชื่อและให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯและขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏใน
แบบข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ยนื่ มาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริ ง ทุกประการ

ลงชื่อ............................................. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(..............................................)
วันที่...............................................

