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ข้อบังคับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหำชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสีเ่ ดือน
นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำ “กำรประชุมวิสำมัญ”
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้
รวมกันนับจำนวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ
คนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำว ซึ่งคณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในหนึ่งเดือน นับแต่
วันที่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ื อหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน
เวลำ ระเบียบ วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุให้ชดั เจน
ว่ำเป็ นเรื่องจะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรใน
เรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณำคำบอก
กล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่ำสำมวันก่อนวันประชุม
กำรประชุม ผู้ถื อหุ้น ของบริษั ท ให้จัด ขึน้ ณ ห้อ งอัน เป็ น ที่ ตั้งสำนัก งำนใหญ่ ของบริษั ท หรือ จังหวัด
ใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ข้อ 36. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมผู้ ถือหุน้ ก็ได้ แต่
กำรมอบฉันทะต้องทำเป็ นหนังสือตำมแบบที่นำยทะเบียนกำหนด
ข้อ 37. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่นอ้ ย
กว่ำยี่สิบห้ำคน หรือไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกั นได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งใน
สำมของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
เข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพรำะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้
กำรประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ื อหุ้น นั้นมิใช่เป็ นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ประธำนกรรมกำรเป็ น ประธำนในที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่ มำเข้ำประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ หน้ำที่ได้จนล่วงเวลำนัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่
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ประชุมแทน ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่มำเข้ำประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมเลือกผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
ข้อ 39. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ถื อว่ำหุ้นหนึ่ งมี หนึ่ งคะแนน มติของที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น นั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
ค) กำรทำ แก้ไขหรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่
ส ำคั ญ กำรมอบหมำยให้บุ ค คลอื่ น เข้ำ จัด กำรธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ กำรรวมกิ จ กำร กั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ) กำรเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือกำรออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 40. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พึงกระทำมีดงั นี ้
1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกำรของบริษัทที่ได้จดั กำรไปใน
รอบปี ท่ผี ่ำนมำ
2) พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน
3) พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร (ถ้ำมี)
4) เลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน
6) กิจกำรอื่นๆ

