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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัท ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

 
ข้อ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีบริษัทฯ 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ เรื่อง
และเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบังคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 30 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท   
 
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม ่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 วนั 
ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ สามารถจดัประชุมได ้ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่น
ทั่วราชอาณาจกัร 
 
ข้อ 29.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
ก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
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ข้อ 30.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ (ไม่ว่ามาประชุมดว้ยตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉันทะ) มาประชุมไม่นอ้ย
กว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้ (ไม่ว่า
มาประชุมดว้ยตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉันทะ) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ (ไม่ว่ามา
ประชมุดว้ยตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะ) ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุม
ผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอตามขอ้ 27 การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอตามขอ้ 27 ใหน้ัดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตัง้ผู ้ถือหุน้คน
หนึ่งซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 
 
ข้อ 31.  ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 2. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส  าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

      (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
 (จ)  การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้
      (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งนัน้ ในสว่นท่ีถือวา่หุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียงนัน้ มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ี
บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้บรุิมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บรุิมสิทธินัน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 
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ข้อ 32.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงันี ้
 1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี    
ท่ีผ่านมา 
 2. พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
 3. พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินค่าตอบแทน และ/หรือเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ และจดัสรรเงินไว้เป็น
ทนุส ารอง 
 4. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 5. แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
 6. กิจการอื่น ๆ (ถา้มี) 
 
ข้อ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีจัดท าขึน้ดงักล่าว หรืองบดุล
และบญัชีก าไรขาดทุนท่ีจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบัญชี คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อน
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 
ข้อ 36.  คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
 1. ส  าเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
 2. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
ข้อ 37.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุบญัชีก าไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทฯ จัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทฯ ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบ
บญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




