
  เอกสารแนบ 5 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 28 จาก 45 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่8 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด ฉบับที ่4 พ.ศ. 2565 ข้อบังคับเดิม ร่างข้อบังคับของ TTW ทีข่อแก้ไข 

มาตรา 79 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหน่ึงครั้ง 

ทุกสามเดือน ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท

หรือจังหวัดใกลเ้คียง เวน้แต่ขอ้บังคับของบริษัทจะกาํหนดให ้

มีการประชมุ ณ ทอ้งท่ีอื่นในราชอาณาจกัร 

                 กรณีไม่มีข้อบังคับกาํหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ 

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงอาจดาํเนินการผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได้ ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าท่ีตั้ง

สาํนกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจดัประชมุ 

มาตรา 82 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหส้่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม  

เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์อง

บริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ

วิธีการอื่นใดและกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า  

10 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน

ประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็น

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการจะ

เห็นสมควร 

ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 1 คร้ังทุก 

3 เดือน 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ

หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่

นอ้ยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื่อ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกาํหนดวันประชุมให้

เรว็กว่านัน้ก็ได ้

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนั

เ ป็น ท่ีตั้ งส ํานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรือสถานท่ีอื่ นต าม ท่ี

คณะกรรมการจะเ ห็นสมควร  หรืออาจประ ชุมผ่ านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด  

โดยให้ถือว่าที่ ต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่

จัดการประชุม 

มาตรา 81 ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอนัสมควรหรือเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท 

กรรมการตั้งแต่สองคนขึ ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธาน

กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้โดยตอ้งระบุเรื่องและ

เหตุผลท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาไปดว้ย ในกรณีเช่นนีใ้ห้

ประธานกรรมการเรียกและกาํหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน

นบัวนัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

ข้อ 24. กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการ

เรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป

รอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัการมอบหมายจาก

ประธานกรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการ

รอ้งขอ 

ข้อ  24. เมื่ อมี เหตุอันสมควรหรือเ พ่ือ รักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท กรรมการต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปจะร่วมกัน

ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ 

โดยต้องระบุเร่ืองและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไปด้วย ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัการมอบหมาย

จากประธานกรรมการเรียกและกาํหนดวันประชุมภายใน 14 วนั

นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ  



  เอกสารแนบ 5 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 29 จาก 45 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด ฉบับที ่4 พ.ศ. 2565 ข้อบังคับเดิม ร่างข้อบังคับของ TTW ทีข่อแก้ไข 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ดาํเนินการตามวรรค

สอง กรรมการซึ่งรอ้งขออาจร่วมกันเรียกและกาํหนดวนัประชุม

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีรอ้งขอไดภ้ายในสิบสี่วันนับ

แต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

 มาตรา 81/1 ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่า

ด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วย

เหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึน้ไปอาจร่วมกันเรียกประชุม

คณะกรรมการได ้

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดําเนินการตาม

วรรคสี่ กรรมการซ่ึงร้องขออาจร่วมกันเรียกและกําหนดวัน

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองที่ร้องขอได้ภายใน 

14 วันนับแต่ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่

 ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ ว่าด้วยเหตุใด 

กรรมการต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเ รียกประชุม

คณะกรรมการได้ 

มาตรา 7/1 ในกรณีท่ีบริษัทหรือคณะกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งส่ง

หนังสือหรือเอกสารตามพระราชบญัญัตินีใ้หแ้ก่กรรมการ ผูถื้อ

หุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความ

ประสงคห์รือยินยอมใหส้่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือ 

เอกสารนัน้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์

ท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

มาตรา 98 วรรคสาม กรณีไม่มีขอ้บังคับกาํหนดห้ามไว้เป็น

การเฉพาะ การประชุมผู้ ถือหุ้นอาจดําเ นินการผ่ านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีบัญญัติไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้

มาตรา 101/1 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามมาตรา 

100 วรรคสอง ผู้ ถือหุ้น ท่ี เ รียกประชุมอาจจัดส่ งหนังสือ 

นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ข้อ 27. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ

สามญัประจาํปีภายในสี่เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า

การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อย

กว่ารอ้ยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันทํา

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก

ปร ะ ชุม ไ ว้ใ ห้ชั ด เ จ นใ น หนั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้วย  ใ นกร ณี เ ช่ น นี้  

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันับแต่

วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือ 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมสามัญประจาํปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือ

กันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ี

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี

เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 

สี่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 



  เอกสารแนบ 5 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 30 จาก 45 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด ฉบับที ่4 พ.ศ. 2565 ข้อบังคับเดิม ร่างข้อบังคับของ TTW ทีข่อแก้ไข 

หากผูถื้อหุน้นัน้ไดแ้จง้ความประสงคห์รือใหค้วามยินยอมไวแ้ก่

บริษัทหรือคณะกรรมการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 7/1 แลว้ 

ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุม

เองก็ไดภ้ายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรค

สาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอันจาํเป็นท่ีเกิดจาก

การจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 30 ผูถื้อหุน้ตาม

วรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการ

ประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือ

ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียก

ประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วันนับแต่วันครบกาํหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอนั

จาํเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมและอาํนวยความสะดวก

ตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมเองอาจจัดส่งหนังสือ

นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 30 ผูถื้อหุน้

ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกันรบัผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดั

ใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

 การประ ชุมผู้ ถือ หุ้นอาจดํา เ นินการผ่ านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกสก์็ได้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 



  เอกสารแนบ 5 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 31 จาก 45 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด ฉบับที ่4 พ.ศ. 2565 ข้อบังคับเดิม ร่างข้อบังคับของ TTW ทีข่อแก้ไข 

มาตรา 6 วรรคสาม การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง (หมายถึง 

การบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ 

เ ก่ียวกับบริษัท ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทาง

หนงัสือพิมพ)์ อาจใชวิ้ธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็

ได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์นายทะเบียนกาํหนด 
มาตรา 7/1 ในกรณีท่ีบริษัทหรือคณะกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งส่ง

หนงัสือหรือเอกสารตามพระราชบญัญัตินีใ้หแ้ก่กรรมการ ผูถื้อหุน้ 

หรือเจา้หนีข้องบริษัท หากบุคคลดงักล่าวไดแ้จง้ความประสงค์

หรื อ ยินยอมใ ห้ส่ ง หนัง สือ หรือ เอ กส าร โด ย วิ ธี การ ท า ง

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอก

สารนัน้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์

นายทะเบียนกาํหนด 

มาตรา 101 วรรคสาม ในกรณีท่ีได้มีการจัดประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกสต์ามมาตรา 98 วรรคสาม ใหถื้อว่าท่ีตัง้สาํนักงาน

ใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจดัการประชมุ 

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็น

หนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ

ว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณา

คาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกัน 3 วนัก่อนวนัประชุม

ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัด 

อนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทั่วราชอาณาจกัร 

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็น

หนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 

โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อ

พิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและ

จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ การส่ง

หนังสือนัดประชุมและ/หรือการโฆษณาดังกล่าวข้างต้น อาจ

ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก็ได้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ จังหวัด

อัน เ ป็น ท่ีตั้ งส ํานักงานใหญ่ของบริ ษัท  หรื อจั งหวัดอื่ นทั่ ว

ราชอาณาจักร หรือในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นดําเนินการ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของ

บริษัทเป็นสถานทีจั่ดการประชุม 

มาตรา 102 วรรคสาม การมอบฉันทะตามวรรคหน่ึง 

(หมายถึง การมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน) อาจดาํเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แทนได ้โดยตอ้งใชวิ้ธีการท่ีมีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ว่า

มอบฉันทะนัน้ไดด้าํเนินการโดยผูถื้อหุน้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑท่ี์

นายทะเบียนกาํหนด 

ข้อ 29. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้

ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้อง

เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือ

ผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

ข้อ 29. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น

เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสือมอบ

ฉันทะจะตอ้งลงวันท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและ

จะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ

หรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วม

ประชมุ 



  เอกสารแนบ 5 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 32 จาก 45 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด ฉบับที ่4 พ.ศ. 2565 ข้อบังคับเดิม ร่างข้อบังคับของ TTW ทีข่อแก้ไข 

 การมอบฉันทะตามวรรคหน่ึง อาจดาํเนินการโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ์ทนได้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมาย

กาํหนด 

มาตรา 7/1 ในกรณีท่ีบริษัทหรือคณะกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งส่ง

หนงัสือหรือเอกสารตามพระราชบญัญัตินีใ้หแ้ก่กรรมการ ผูถื้อหุน้ 

หรือเจา้หนีข้องบริษัท หากบุคคลดงักล่าวไดแ้จง้ความประสงค์

หรื อ ยินยอมใ ห้ส่ ง หนัง สือ หรือ เอ กส าร โด ย วิ ธี การ ท า ง

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอก

สารนัน้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 30.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้ (ไม่ว่ามาประชุมด้วย

ตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉันทะ) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้คน และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุ้น ท่ี

จาํหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ (ไม่ว่ามาประชุมดว้ยตนเองหรือโดย

ผูร้บัมอบฉันทะ) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้

ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลา

นัดไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ (ไม่ว่ามาประชุมดว้ยตนเอง

หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะ) ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ี

กาํหนดไว้ในวรรคข้างต้น หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด

เพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอตามข้อ 27 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอตาม

ขอ้ 27 ใหน้ัดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่

น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนีไ้ม่บังคับว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ี

ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เขา้มา

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี

ข้อ 30. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ (ไม่ว่ามาประชุมดว้ย

ตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉันทะ) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าคน 

และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ (ไม่ว่ามาประชุมดว้ยตนเองหรือ

โดยผูร้บัมอบฉันทะ) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

ผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ

ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ (ไม่ว่ามาประชุม

ดว้ยตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉันทะ) ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ

องคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคขา้งตน้ หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้

นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอตามข้อ 27 การประชุมเป็น 

อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 27 ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

การส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าว อาจใช้ วิ ธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสก์็ได้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธาน

ท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดเ้ขา้

มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน



  เอกสารแนบ 5 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 33 จาก 45 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด ฉบับที ่4 พ.ศ. 2565 ข้อบังคับเดิม ร่างข้อบังคับของ TTW ทีข่อแก้ไข 

 

 

แต่ไม่อาจปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซึ่งได้

เขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุม

เลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหน่ึงซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 

มาตรา 6 วรรคสาม การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง (หมายถึง 

การบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ 

เ ก่ียวกับบริษัท ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทาง

หนงัสือพิมพ)์ อาจใชวิ้ธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็

ได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์นายทะเบียนกาํหนด 

มาตรา 7/1 ในกรณีท่ีบริษัทหรือคณะกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งส่ง

หนงัสือหรือเอกสารตามพระราชบญัญัตินีใ้หแ้ก่กรรมการ ผูถื้อหุน้ 

หรือเจา้หนีข้องบริษัท หากบุคคลดงักล่าวไดแ้จง้ความประสงค์

หรื อ ยินยอมใ ห้ส่ ง หนัง สือ หรือ เอ กส าร โด ย วิ ธี การ ท า ง

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอก

สารนัน้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์

นายทะเบียนกาํหนด 

 

ข้อ 38. หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร 

ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้จ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันโดยการ

จ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

 ในกรณี ท่ีบริ ษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวน ท่ี 

จดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ บริษัทจะจ่ายเงิน

ปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุน้สามัญใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทํา

เช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ใหแ้จง้

เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน

ผลนัน้ในหนังสือพิมพด์ว้ย มิใหคิ้ดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงิน

ปันผลนัน้ไดก้ระทาํภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

ข้อ 38. หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร 

ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

 เงินปันผลใหจ่้ายตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนัโดยการ

จ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

 ในกรณีท่ีบริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนท่ี 

จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํ

เช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่       

วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้

ให้แจ้ง เ ป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น หรือส่ ง โดยวิ ธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และให้

โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือ

อาจใช้วิธีโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได้ ตามหลักเกณฑ์

ทีก่ฎหมายกาํหนด มิใหค้ิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปัน

ผลนัน้ไดก้ระทาํภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 


