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ข้อบังคับบริษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน
นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้
รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า
คนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรือ่ งจะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัด ขึน้ ณ ห้องอันเป็ นที่ตั้งสํา นักงานใหญ่ ข องบริษัท หรือจัง หวัด
ใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 36. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่
การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสือตามแบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายี่สบิ ห้าคน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้
การประชุมนัน้ เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ ื อหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึง่ ชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึง่ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุน้ หนึง่ มีหนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ นัน้ ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บคุ คลอืน่
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่ หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค) การทํา แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สํา คัญ การมอบหมายให้บุค คลอื น่ เข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื น่ โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ) การเพิม่ ทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 40. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกี่ยวกับกิจการของบริษัททีไ่ ด้จดั การไปใน
รอบปี ทผ่ี า่ นมา
2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ามี)
4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอืน่ ๆ

