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ข้อ 27. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
 บญัชีบริษัทฯ 

กำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กลำ่วแล้ว ให้เรียกวำ่กำรประชมุวิสำมญั คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลำยคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละสบิของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด จะ
เข้ำช่ือกันท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลำ่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุ
ผู้ ถือหุ้นภำยในสีส่บิห้ำวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจำกผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรไมจ่ดัให้มีกำรประชมุภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลำยซึง่เข้ำช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำวนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุ และอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสีค่รัง้ใด จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มำร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คำ่ใช้จ่ำย
ที่เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท   

ข้อ 28.  ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม 
 และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบวุ่ำเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนมุตัิ
 หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่
 น้อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณำค ำบอกกลำ่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อย
 กวำ่ 3 วนั 
  ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น สำมำรถจดัประชมุได้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
 รำชอำณำจกัร 

ข้อ 29.  ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได้ หนงัสือ
 มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลำยมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนด 
  หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ ที่ประธำนก ำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ
 ฉนัทะเข้ำร่วมประชมุ 

ข้อ 30.  ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น (ไม่ว่ำมำประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉนัทะ) มำประชุมไม่น้อยกวำ่ 25 คน 
 และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้น(ไม่ว่ำมำประชุมด้วย
 ตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉันทะ) มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
 น้อยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ ำนวนผู้ ถือหุ้น (ไม่ว่ำมำ
 ประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉนัทะ) ซึ่งมำเข้ำร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตำมที่ก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชมุผู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
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 ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอตำมข้อ 27 กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำร
 เรียกประชมุเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอตำมข้อ 27 ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 7 วนั
 ก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ 
  ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรนัง่เป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีประธำนกรรมกำรหรือประธำน
 กรรมกำรมิได้มำเข้ำประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็น
 ประธำน ถ้ำไมม่ีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแตไ่มอ่ำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้ำร่วม
 ประชมุเป็นประธำน 

ข้อ 31.  ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
 ดงัตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสยีงเทำ่กนั ให้
ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

 2. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ 
      และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
      (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 (ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนจ ำกดัอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
 (ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลกิสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญั กำรมอบหมำย

ให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไร
ขำดทนุกนั 

      (ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 (จ)  กำรเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือกำรออกหุ้นกู้  
      (ฉ) กำรควบหรือเลกิบริษัท 

กำรออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งนัน้ ในสว่นที่ถือว่ำหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึง่เสียงนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีที่บริษัทฯ ได้
ออกหุ้นบริุมสทิธิและก ำหนดให้หุ้นบริุมสทิธินัน้ มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวำ่หุ้นสำมญั 

ข้อ 32.  กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำ มีดงันี ้
 1. พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผำ่นมำ 
 2. พิจำรณำและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุของรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำ 
 3. พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร เงินคำ่ตอบแทน และ/หรือเงินบ ำเหน็จรำงวลัของกรรมกำร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ำรอง 
 4. เลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
 5. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 6. กิจกำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

ข้อ 35.  คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรท ำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ที่ประชุม
 สำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ งบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนที่จัดท ำขึน้ดงักลำ่ว หรืองบดุลและบญัชีก ำไร
 ขำดทนุท่ีจดัท ำขึน้ในระหวำ่งรอบปีบญัชี คณะกรรมกำรต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชุม
 ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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ข้อ 36.  คณะกรรมกำรต้องจดัสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสำมญัประจ ำปี 
  1. ส ำเนำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
  2. รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 

ข้อ 37.  ผู้สอบบญัชีมีหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครัง้ที่มีกำรพิจำรณำงบดุลบญัชีก ำไรขำดทนุ 
และปัญหำเก่ียวกบับญัชีของบริษัทฯ เพื่อชีแ้จงกำรตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จดัสง่รำยงำนและเอกสำรของ
บริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมกำร พนกังำน 
ลกูจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหนง่หน้ำที่ใดๆ ของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




