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ข้ อบังคับบริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน
นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้ า
คนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่
วันทีไ่ ด้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่องจะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรื อเพือ่ พิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จัด ขึน้ ณ ห้ องอันเป็ นที่ตัง้ สํา นักงานใหญ่ ข องบริ ษัท หรื อจัง หวัด
ใกล้ เคียงหรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่
การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือตามแบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สบิ ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้ วหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นัด
ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ จนล่วงเวลานัดไปแล้ วครึ่งชัว่ โมง ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่มาเข้ าประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้ อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีหนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน่
ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน่ หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค) การทํา แก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สํ า คัญ การมอบหมายให้ บุค คลอื น่ เข้ า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื น่ โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ) การเพิม่ ทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 40. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัททีไ่ ด้ จดั การไปใน
รอบปี ทผ่ี า่ นมา
2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ ามี)
4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอืน่ ๆ

