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บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ+ นสุ ดของรอบบัญชีของบริ ษทั
การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื นนอกจากที กล่ า วแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ ม วิส ามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือ
หุ น้ รวมกันนับจํานวนหุ น้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ท+ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ท+ งั หมดได้
เข้าชื อกันทําหนังสื อโดยระบุเหตุผลและวัตถุ ประสงค์ในการทีขอให้เรี ยกประชุ มไว้โดยชัดเจน ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุ มวิสามัญ ในกรณี ทีผถู ้ ือหุ ้นร้องขอคณะกรรมการต้อง
จัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั+น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุ มพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดย
ระบุ ให้ชัดเจนว่า เป็ นเรื องที จะเสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั+ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7
วันก่อนวันประชุ ม ทั+งนี+ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ไม่นอ้ ย
กว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
สถานที ทีจะใช้เป็ นที ประชุ มตามวรรคหนึ ง ต้องอยู่ในท้องที อนั เป็ นที ต+ งั สํานักงาน
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อสถานทีอืนใดตามทีคณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนด
ข้อ 33. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึ งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุ มและ
ออกเสี ยงแทนตนในการประชุ มก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที และลายมือชื อของผูถ้ ือหุ ้นที
มอบฉันทะและเป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี+จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ีประธานกรรมการ
กําหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้ถื อว่า ผูร้ ั บ มอบฉันทะมี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กับ จํา นวน
คะแนนเสี ยงทีผมู ้ อบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อทีประชุ มก่อนลงคะแนนว่าตน
จะออกเสี ยงแทนผูซ้  ึ งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชือผูม้ อบฉันทะและจํานวนหุ ้นทีผูม้ อบฉันทะ
ถืออยูด่ ว้ ย
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ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่นอ้ ย
กว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั+งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ทีจาํ หน่ายได้ท+ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั+งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ งชัว โมง
จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามทีกาํ หนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอการประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั+นมิใช่ เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั+งหลังนี+ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ทีประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ ม
เลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 36. การออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ
จํานวนหุ ้นทีตนถืออยู่ มติทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั+น ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ+นอีกเสี ยงหนึ ง
เป็ นเสี ยงชี+ขาด
ข้อ 37. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี+
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุ มแสดงถึงกิจการของบริ ษทั
ทีคณะกรรมการของบริ ษทั ได้จดั การไปในรอบปี ทีผา่ นมา
2. พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
3. พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
4. พิจารณาเลือกตั+งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั+งผูส้ อบบัญชี
6. กิจการอืน ๆ

