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บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อบังคับของบริษทัเฉพำะที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที ่1/2565 
 

หมวดที ่5  คณะกรรมกำร 
 

ข้อ 20. องค์ประกอบ 
 

 คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ห้า (5) คน แต่ไม่เกินยี่สิบ (20) คน โดยกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2)    ของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและกรรมการทุกคนจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ข้อ 21. กำรเลือกตั้ง 
 

 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ 22. กำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ 
 กรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 

หมวดที ่6  กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 35. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 
 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้น
กรรมการอาจจะไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั  
 ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ี
จะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 เวน้แต่กรณีตามขอ้ 35 วรรคสอง ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีอ านาจก าหนดจ านวนค่าตอบแทนและเร่ืองอ่ืนๆ ตามวรรคแรก 
 
ข้อ 38. ก ำหนดกำรประชุมและกำรขอให้มกีำรประชุมวสิำมญัโดยผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั  

(2.4) เอกสำรประกอบกำรเข้ำร่วมประชุม  
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การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม        
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  
 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด  
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่า เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้น           
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 103 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 
ข้อ 39. กำรเรียกประชุม 
 
 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี  วนั เวลา ระเบียบวาระ         
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ  หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู ้ถือหุ้น                 
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  
 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวดัอันเป็นท่ีตั้ งของ
ส านกังานใหญ่หรือท่ีอ่ืนใดก็ตาม แลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 

 
ข้อ 40. องค์ประชุม 
 
 ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ข้อ 41. ประธำนทีป่ระชุม 
 
 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ข้อ 42. กำรมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม 
 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
ก าหนด 
 หนงัสือมอบฉันทะน้ี จะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
ข้อ 43. กำรลงมต ิ
 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบริษทัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ      

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน
กนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู ้หุ้นกูมี้ประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือ   

หุน้กูห้รือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ท่ีอาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 
ข้อ 44. กจิกำรทีพ่งึท ำในทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปี 
 

กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ  

 
ข้อ 48. กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้จ่าย   
เงินปันผล 
 เงินปันผลใหจ่้ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน  
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวได้เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 
ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 
 

หมวดที ่9 กำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 
ข้อ 54. กำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 

การประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ หรือกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั หรือการ
ประชุมอ่ืนใดของบริษทัตามท่ีกฎหมายบญัญติัหรือท่ีบริษทัก าหนดใหมี้การประชุม นอกจากจะสามารถด าเนินการตามวิธีการท่ี
บญัญติัไวใ้นกฎหมายแต่ละฉบบัหรือตามระเบียบบริษทัแลว้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบั 
ขอ้ 41. เห็นสมควรจะก าหนดให้จดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายก าหนดก็ได ้และให้มีผลเช่นเดียวกบัการ
ประชุมตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายหรือระเบียบนั้น  


