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เงนิปันผล (Dividend) 
 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรใช้เงินตำมเปำ้หมำยของบริษัทฯ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ รวมถึง

กำรรักษำระดบัอัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ทัง้นีเ้พ่ือลดควำมเส่ียงทำงด้ำน
กำรเงินของบริษัทฯ ท่ีอำจจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่ำสำมำรถท่ีจะจ่ำยเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำ
จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำสงูสดุเท่ำท่ีเงินสดและกระแสเงินสดจะอ ำนวยเป็นล ำดบัแรก  ทัง้นี ้จะไมน้่อย
กว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอ่ืน ๆ ท่ีก ำหนดไว้ใน
เง่ือนไขของสญัญำตำ่ง ๆ 

 

  ก าหนดการจ่ายเงนิปันผล 
พระรำชบญัญัตมิหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 38 ก ำหนดให้จ่ำยเงินปัน

ผลภำยใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรลงมติแล้วแตก่รณี โดยปกตทีิทีดบับลิวจะพยำยำม
จำ่ยเงินปันผลให้เร็วท่ีสดุเท่ำท่ีจะสำมำรถท ำได้ โดยก ำหนดจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึง
ปีแรกและจำ่ยเงินปันผลประกอบกำรคร่ึงปีหลงั ประมำณเดือนกนัยำยนและพฤษภำคม ตำมล ำดบั 

 

  หากไม่ได้รับเงนิปันผลจะท าอย่างไร 
กรณีผู้ ถือหุ้ นไม่ได้รับเงินปันผล หรือเงินปันผลค้ำงจ่ำย กรุณำติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ TSD ตำมท่ีอยูด่งันี ้
 

 

       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
        เลขท่ี  93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, ถนนรัชดำภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
         โทรศพัท์  0-2009-9999 
         อีเมล์  SETContactCenter@set.or.th 
 

 

เพ่ือสอบถำมวำ่มีเอกสำรตีคืนไปยงั TSD หรือไม ่หำกมีเอกสำรตีคืนให้แจ้งควำมประสงค์ขอรับเอกสำรได้
ด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจได้ หำกไม่มีเอกสำรตีคืนให้ขอรำยละเอียดเลขท่ีเช็ค จ ำนวนเงิน วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 
และน ำรำยละเอียดดงักล่ำวไปแจ้งควำมพร้อมน ำใบแจ้งควำมติดตอ่ท่ี TSD เพ่ือขอออกเช็คปันผล พร้อมเอกสำร
ดงัตอ่ไปนี ้

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

คู่มือแนวปฏบิัตขิองผู้ถอืหุ้น 
บริษัท ทีทดีับบลิว จ ากดั (มหาชน) 
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 แบบค ำขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบีย้ หรือใบหุ้นฉบบัใหมแ่ทนฉบบัท่ีสญูหำย 
 บนัทกึแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ 
 ส ำเนำบตัรประชำชนผู้ ถือหุ้นพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 เอกสำรประกอบเพิ่มเตมิตำมแตก่รณี หรือ 
 ตดิตอ่สอบถำมได้ท่ี TSD Call Center หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2009-9000 

 

  จะขอรับเอกสารสิทธิต่างๆ ที่ตีคืนจากไปรษณีย์ได้อย่างไร 
ผู้ ถือหลักทรัพย์สำมำรถติดต่อขอรับเอกสำรสิทธิต่ำงๆ ท่ี TSD ได้จัดส่งทำงไปรษณีย์แต่ไม่ถึงมือผู้ รับ

ปลำยทำง และมีกำรตีคืนกลบัมำยงั TSD ได้โดยน ำเอกสำรแสดงตวัไปย่ืนติดต่อขอรับได้ในวนัและเวลำท ำกำร 
หรือสำมำรถท ำจดหมำยพร้อมเอกสำรประกอบแสดงตวัแจ้งให้ TSD จดัสง่เอกสำรดงักลำ่วกลบัทำงไปรษณีย์ 

 

  หากเช็คเงนิปันผลหมดอายุแล้วจะท าอย่างไร 
 น ำเช็คเงินปันผลพร้อมส ำเนำบตัรประชำชนติดตอ่ขอแก้ไขได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีเคำน์เตอร์เซอร์วิส เลขท่ี

93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, ถนนรัชดำภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 ตดิตอ่สอบถำมข้อมลูกำรด ำเนินกำรได้ท่ี TSD Call Center 0-2009-9000 

 

  หากต้องการแก้ไขเช็คจ่ายเงนิปันผล/ดอกเบีย้ต้องด าเนินการอย่างไร 
ทำ่นสำมำรถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบีย้ โดยย่ืนหลกัฐำนเอกสำรดงันี ้

 หนงัสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบีย้ 
 เช็คเงินปันผล/ดอกเบีย้ฉบบัเดมิ 
 ค ำสัง่ศำลแตง่ตัง้ผู้จดักำรมรดก (กรณีสัง่จำ่ยผู้จดักำรมรดก) 
 เอกสำรประกอบเพิ่มเตมิตำมแตก่รณี 
 ตดิตอ่สอบถำมข้อมลูกำรด ำเนินกำรได้ท่ี TSD Call Center 0-2009-9000 

 

  กรณีที่จะต้องการเปล่ียนวิธีการรับเงนิปันผลเป็น e-dividend จะต้องท าอย่างไร 
ผู้ ถือหุ้นสำมำรถย่ืนแบบค ำขอน ำเงินปันผล/ดอกเบีย้เข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมทัง้แนบเอกสำร

ประกอบตำมท่ีก ำหนด และส่งไปยงั TSD และในกรณีท่ีถือหลกัทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ สำมำรถส่งผ่ำน                  
โบรกเกอร์ท่ีใช้บริกำรอยู่ได้อีกทำงหนึ่ง โดยนำยทะเบียนหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผล/ดอกเบีย้เข้ำบญัชี
เงินฝำกธนำคำร เม่ือบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ได้แจ้งควำมจ ำนงท่ีจะจ่ำยเงินปันผล/ดอกเบีย้ด้วยกำรน ำเข้ำบญัชีเงิน
ฝำกให้กบัผู้ ถือหลกัทรัพย์หรือเจ้ำของหลกัทรัพย์ 
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การลงทะเบียนและใบหลักทรัพย์ 
 

  หากต้องการโอนใบหลักทรัพย์ จะต้องด าเนินการอย่างไร 
กำรโอนหลกัทรัพย์ คือ กำรจดทะเบียนมอบหลกัทรัพย์ท่ีตนเองเป็นเจ้ำของอยู่ให้แก่ผู้ อ่ืน โดยมีขัน้ตอน

ดงันี ้
 ผู้ โอนหลกัทรัพย์ลงนำมสลกัหลงัใบหลกัทรัพย์ในชอ่งผู้ โอน 
 ผู้ รับโอนหลกัทรัพย์ลงนำมสลกัหลงัใบหลกัทรัพย์ในช่องผู้ รับโอน 
 ผู้ รับโอนหลกัทรัพย์ด ำเนินกำรกรอกแบบฟอร์มกำรขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย์ พร้อมแนบใบ

หลกัทรัพย์ท่ีมีกำรสลกัหลงั ลงนำมทัง้ผู้ โอนและผู้ รับโอน และแนบเอกสำรแสดงตนทัง้ของผู้ โอน
และผู้ รับโอนมำด ำเนินกำรท่ี TSD เพ่ือให้กำรโอนนัน้สมบรูณ์ 

 TSD จะตรวจสอบและยืนยนักำรโอน สง่มอบใบหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ รับโอนตอ่ไป 
ในกรณีท่ีมีกำรรับรองรำยกำรโอนหลักทรัพย์ TSD จะประทับตรำนำยทะเบียนรับรองรำยกำรโอนไว้

ด้ำนหลงัใบหลกัทรัพย์ และสง่ใบหลกัทรัพย์นัน้กลบัไปยงัผู้ รับโอน ภำยในวนัท่ีย่ืนเอกสำรเพ่ือขอโอนใบหลกัทรัพย์ 
แตห่ำกขอให้ออกใบหุ้นฉบบัใหม่ให้แก่ผู้ รับโอน ผู้ รับโอนจะได้รับใบหลกัทรัพย์ภำยในระยะเวลำ 30 วนั หลงัจำก
วนัท่ีย่ืนเอกสำรเพ่ือขอโอนใบหลกัทรัพย์ โดยในกำรติดต่อขอรับใบหลกัทรัพย์ดงักล่ำว ผู้ ถือหลกัทรัพย์สำมำรถ
ตดิตอ่โดยตรง หรือมอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทนได้ โดยน ำใบรับ (Slip) ซึง่ออกให้โดย TSD มำย่ืนขอรับ
ในวนัและเวลำท ำกำร หรือสำมำรถแจ้งให้ TSD จดัสง่ใบหลกัทรัพย์ดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ 

 

  หากใบหุ้นสูญหายจะต้องท าอย่างไร 
ใบหุ้นเป็นเอกสำรส ำคญั ผู้ ถือหุ้นจงึควรเก็บรักษำอยำ่งดี ในกรณีท่ีใบหุ้นสญูหำยให้น ำเร่ืองดงักลำ่วนัน้ไป

แจ้งควำมพร้อมน ำใบแจ้งควำมไปตดิตอ่ TSD เพ่ือขอใบหุ้นฉบบัใหมพ่ร้อมแนบเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
 แบบค ำขอออกใบหุ้นฉบบัใหมแ่ทนฉบบัท่ีสญูหำย 
 บนัทกึแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ 
 ส ำเนำบตัรประชำชนผู้ ถือหุ้นพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 เอกสำรประกอบเพิ่มเตมิตำมแตก่รณี หรือ 
 ตดิตอ่สอบถำมข้อมลูเพื่อด ำเนินกำรได้ท่ี TSD Call Center 0-2009-9000 

 

  หากต้องการเปล่ียนช่ือหรือท่ีอยู่จะต้องด าเนินการอย่างไร 
ผู้ ถือหุ้นสำมำรถย่ืนแบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์และเอกสำรประกอบตำมท่ี TSD ก ำหนดท่ี TSD 

ในวนัและเวลำท ำกำร หรือจดัส่งแบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์และเอกสำรประกอบดงักล่ำวให้ TSD ทำง
ไปรษณีย์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีขอแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ และช่ือสกลุ จะต้องแนบใบหุ้นฉบบัจริงมำพร้อมกบัแบบค ำขอแก้ไข
ข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์เพ่ือออกใบหลกัทรัพย์ฉบบัใหมด้่วย 
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ส ำหรับท่ีอยูข่องผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งกบั TSD ควรเป็นท่ีอยูท่ี่สะดวกตอ่กำรรับเอกสำรโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน 
มีบคุคลท่ีอยู่บ้ำนเพ่ือลงลำยมือช่ือรับเอกสำรจำกบรุุษไปรษณีย์โดยเฉพำะในวนัและเวลำรำชกำร และต้องไมใ่ชท่ี่
อยูท่ี่เป็นตู้ไปรษณีย์ ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นฝำกหลักทรัพย์ไว้กบั TSD โดยผ่ำนบริษัทสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นสำมำรถแจ้ง
ขอแก้ไขข้อมลูกบับริษัทสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรัพย์ได้โดยตรง ทัง้นี ้กำรแก้ไขข้อมลูดงักล่ำวจะมีผลกับกำรจ่ำยสิทธิ
ประโยชน์ เม่ือ TSD ได้รับแบบค ำขอแก้ไขไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนหรือวนั Record Date 
(แล้วแตก่รณี) 

 

  หากจะเปล่ียนใบหุ้นเป็น scripless จะต้องด าเนินการอย่างไร 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 วิธี ดงันี ้

 ฝำกเข้ำบญัชีสมำชิกท่ีผู้ ถือหุ้นมีบญัชีอยู ่โดยตดิตอ่สอบถำมได้ท่ีบริษัทสมำชิกนัน้ๆ 
 ฝำกเข้ำบญัชี Issuer Account (กรณีไม่มีบญัชีกับบริษัทสมำชิก) ติดต่อได้ท่ีเค้ำน์เตอร์เซอร์วิส 

ของ TSD หรือ 
 ตดิตอ่สอบถำมข้อมลูเพื่อด ำเนินกำรได้ท่ี TSD Call Center 0-2009-9000 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
  

  บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเม่ือไร 
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 98 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 27 ก ำหนดว่ำ   

บริษัทฯ จะต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ
บญัชีของบริษัทฯ ทัง้นี ้กำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นเหตกุำรณ์ส ำคญัของบริษัทฯ ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะได้พบกบักรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ 

 

  หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องด าเนินการอย่างไร 
เน่ืองจำกผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นเจ้ำของบริษัท ทีทีดบับลิวจึงสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนเข้ำร่วมประชมุและ

ใช้สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉนัทะให้ผู้แทนเข้ำร่วมประชมุตำมแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมำกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ
สำมำรถพิมพ์หนงัสือมอบฉันทะได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.ttwplc.com โดยผู้ รับมอบฉันทะไมจ่ ำเป็นต้อง
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียว เป็นผู้ เข้ำประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคน เพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
โดยปกต ิบริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

ในกำรจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมลูในหนงัสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนพร้อมน ำ
หลกัฐำนมำแสดงตำมท่ีก ำหนดไว้ 



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)   หน้ำ 84 จำก 85 

  หากจะเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีจะต้องด าเนินการอย่างไร 
ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสมเพ่ือรับ

กำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบผำ่นทำงระบบ online ของตลำดหลกัทรัพย์ 

 

  จะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไร 
ผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีมีหรือท่ีได้รับมอบฉันทะมำ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นเท่ำกับ

หนึ่งเสียง ทัง้นี ้กำรออกเสียงลงคะแนนจะต้องออกเสียงด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมด จะแบ่งแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียงพร้อมกนัในวำระเดียวกนัไม่ได้ บริษัทฯ จะแจ้งขัน้ตอนกำรออกเสียงลงคะแนนให้ทรำบในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นปฏิบตัไิด้ถกูต้องและสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ตำมประสงค์ 

 

  ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจ าปีและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือใด 
บริษัทฯ จะประกำศวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ของทุกปี และจะจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชมุและรำยงำนประจ ำปีให้ผู้ ถือหุ้นได้ในช่วงเดือนมีนำคม โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น
บนเว็บไซต์บริษัทฯ ไมน้่อยกวำ่ 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำศกึษำข้อมลูประกอบกำร
ประชมุลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสำรจำกบริษัทฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




