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ข้อ 27.  คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปี
 บัญชีบริษัทฯ 
  กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่น ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรอำจจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร
 ประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นที่
 จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
 ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
 เหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 
 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

ข้อ 28.  ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนท่ี วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม 
 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ
 หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่
 น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
 กว่ำ 3 วัน 
  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สำมำรถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นท่ัว
 รำชอำณำจักร 

ข้อ 29.  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได้ หนังสือ
 มอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลำยมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนด 
  หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ประธำนก ำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
 ฉันทะเข้ำร่วมประชุม 

ข้อ 30.  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ำมำประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน 
 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น(ไม่ว่ำมำประชุมด้วย
 ตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
 น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ำมำ
 ประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) ซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้
 ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอตำมข้อ 27 กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำร
 เรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอตำมข้อ 27 ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
 ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม 
  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรนั่งเป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีประธำนกรรมกำรหรือประธำน
 กรรมกำรมิได้มำเข้ำประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็น
 ประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซึ่งได้เข้ำร่วม
 ประชุมเป็นประธำน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อ 31.  ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
 ดังต่อไปนี ้
  1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
       เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด 
  2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
       และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 (ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
 (ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ี ส ำคัญ  กำร

มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

 (ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
 (จ)  กำรเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือกำรออกหุ้นกู้ 
 (ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษัท 
 กำรออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งนั้น ในส่วนที่ถือว่ำหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทฯ ได้
ออกหุ้นบุริมสิทธิและก ำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิน้ัน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่ำหุ้นสำมัญ 

ข้อ 32.  กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจ ำปีพึงกระท ำ มีดังนี้ 
 1. พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 2. พิจำรณำและอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ 
 3. พิจำรณำจัดสรรเงินก ำไร เงินค่ำตอบแทน และ/หรือเงินบ ำเหน็จรำงวัลของกรรมกำร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรอง 
 4. เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 6. กิจกำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

ข้อ 35.  คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม
 สำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนที่จัดท ำขึ้นดังกล่ำว หรืองบดุลและบัญชีก ำไร
 ขำดทุนท่ีจัดท ำขึ้นในระหว่ำงรอบปีบัญชี คณะกรรมกำรต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุม
 ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

ข้อ 36.  คณะกรรมกำรต้องจัดส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญประจ ำปี 
  1. ส ำเนำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
  2. รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 

ข้อ 37.  ผู้สอบบัญชีมีหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีกำรพิจำรณำงบดุลบัญชีก ำไรขำดทุน 
และปัญหำเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงกำรตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จัดส่งรำยงำนและเอกสำรของ
บริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมกำร พนักงำน 
ลูกจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใดๆ ของบริษัทฯ 


