สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อบังคับบริษทั เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2557
บริษัท ทีทดี ับบลิว จากัด (มหาชน)
ข้ อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
อื่นทั่วราชอาณาจักร
ข้ อ 29. ในการประชุม ผู้ถือหุ้น ผู้ถือ หุ้นอาจมอบฉั นทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสีย งแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ มอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม
ข้ อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น(ไม่ว่ามา
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ามา
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หาก
ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 27 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 27 ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน)
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ข้ อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจากัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ ส า คั ญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งนั้น ในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทฯ
ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน)
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ขันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวิธกี ารลงคะแนนเสียง
ขันตอนการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียน และยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ ณ สถำนที่ประชุมได้ตั้งแต่
เวลำ 12.00-14.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 ธันวำคม 2557 และบริษัทฯ ใช้ระบบบำร์โค้ดในกำรลงทะเบียน ดังนั้นเพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนที่มีบำร์โค้ด ซึ่งบริษัทฯ
ได้จัดส่งมำพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
1.

กรณีมาด้วยตนเอง
1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสำรที่มีบำร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรแสดงสิทธิเข้ำ ร่วม
ประชุม
1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ
2.
กรณีรับมอบฉันทะ
2.1 วิธีกำรมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสำมำรถพิจำรณำได้ ว่ำจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษัทฯ ซึ่งท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้ นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน โดยมีรำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนได้ นอกจำกนี้
ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เท่ำนั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสำมำรถพิมพ์ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท ฯ www.ttwplc.com ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
เลือกใช้ตำมแต่กรณี ดังนี้
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่ำย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
(ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนโดย
บริษัทฯ ได้จัดส่งมำยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมด้วยแล้ว
(ค) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 8)
2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสำร และยื่นเอกสำรดังนี้
(ก) เอกสำรแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนที่มีบำร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบ
เดียว เท่ำนั้น ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะ
รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์
(ข) เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุม (ตำมแต่กรณี)
2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสำรตำมข้อ 2.2 ข้ำงต้น ที่ผ่ำนกำรตรวจแล้ว
2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน)
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ขันตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติกาการนับคะแนนเสียง
1. ประธำนที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ
2. ในกำรออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนกำรนับคะแนนเสียงแต่ละวำระ จะปิดรับลงทะเบียนเป็นกำรชั่วครำวโดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกเมื่อกำรนับ
คะแนนแต่ละวำระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมภำยหลังที่มีกำรเปิดประชุมแล้วคะแนนเสียง
ของท่ำนจะถูกนำมำรวมเฉพำะในวำระที่ท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน
ได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระไว้อย่ำงชัดเจนแล้วว่ำเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง จะทำกำรรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้ำไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว โดยมีที่ปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท
เดอะลีจิสท์ จำกัดทำหน้ำที่สอบทำนควำมถูกต้ องในกำรนับคะแนนเสียงตำมหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ว ดังนั้น จะไม่ได้
จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง และต้องกำรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เก็บเฉพำะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่ำเห็นด้วยทั้งหมด

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน)
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