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ค าชีแ้จงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงหรือตัง้แต่เวลา 12.00 น.เป็นตน้ไป       

ณ บริเวณ ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่
จดัประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 12) 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวต้าม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่งก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น  
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี  ้
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี  ้
 1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปสามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
 1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถเลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรอื ค.) 
2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษัิทคน

ใดคนหนึง่ตามที่บรษัิทไดเ้สนอช่ือไว ้โดยเลอืกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 
1. คุณสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือ 
2. ดร.ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
    กรรมการบรรษัทภบิาล 

 

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษั ทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง                      
สว่นเลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการองคก์ร บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
ต าบลไรข่ิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  
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หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
 ผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดแสดงหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้(แลว้แตก่รณี) ก่อนเขา้ประชมุ 
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 1.1 บคุคลธรรมดา 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบั 1) ซึง่ผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือ ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือสกุล ขอให ้ผูถื้อหุน้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 

1.2 นิติบคุคล โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบั 1) ซึ่งผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีมาดว้ยตนเองลง

ลายมือช่ือแลว้ 
(2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ

ผูม้ีอ  านาจ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีมาประชุมมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มี
อ  านาจ)  

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา  

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบั 1) ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายตุามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะได้

ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(4) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะตามขอ้ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบั 1) 
(2) หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 
 และลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บั

มอบฉนัทะ  
(3) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน

นิติบคุคล และหนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นีต้อ้งมีขอ้ความที่แสดงใหเ้ห็นว่าบคุคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบ
ฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคล ท่ีบคุคลดงักลา่วไดล้งลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้ง 

(5) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะตามขอ้ 1.1 (2) 
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3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบั 1) 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ download ไดจ้าก www.ttwplc.com ซึ่งไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ตามขอ้ 1.2 หรอื ขอ้ 2.2  
(4) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงลายมือช่ือในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian  
ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูม้ี

อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
 
หมายเหตุ: 
1. ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับ

จ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุน
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

2. กรณีนิติบคุคล หากผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจ หรอืหนังสือมอบฉันทะ ไมใ่ชก่รรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ผูเ้ขา้
ประชมุจะตอ้งแสดงหลักฐานหนังสือมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบุใหบุ้คคลที่มาประชมุมีสิทธิเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
นามของนิติบคุคล 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว ทัง้นีบ้รษัิทไดอ้  านวยความ
สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ ณ จดุรบัลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ 
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แนวปฏิบัตสิ าหรับผู้ถอืหุ้น 
 

เงนิปันผล (Dividend) 
 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้งินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้ รวมถึงการรกัษา

ระดับอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อลดความเสี่ยงทางดา้นการเงินของบริษัทฯ ที่
อาจจะเกิดขึน้ในกรณีที่บรษัิทฯ เห็นวา่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได ้บรษัิทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอัตรา
สงูสดุเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอ านวยเป็นล าดบัแรก  ทัง้นี ้จะไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญาตา่งๆ 

 

  ก าหนดการจ่ายเงนิปันผล 
พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 38 ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลภายใน 

1 เดือนนบัแต่วนัที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี โดยปกติทีทีดบับลิวจะพยายามจ่ายเงินปันผลใหเ้ร็ว
ที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลประกอบการครึ่ งปีแรกและจ่ายเงินปันผล
ประกอบการครึง่ปีหลงั ประมาณเดือนกนัยายนและพฤษภาคม ตามล าดบั 
 

  หากไม่ได้รับเงนิปันผลจะท าอยา่งไร 
กรณีผูถื้อหุน้ไม่ไดร้บัเงินปันผล หรือเงินปันผลคา้งจ่าย กรุณาติดต่อบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั หรอื TSD ตามที่อยูด่งันี ้
         บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
         เลขที่  93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ถนนรชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
          โทรศพัท ์ 02-009-9999 
        อีเมล ์ SETContactCenter@set.or.th 

เพื่อสอบถามวา่มีเอกสารตีคืนไปยงั TSD หรอืไม ่หากมีเอกสารตีคืนใหแ้จง้ความประสงคข์อรบัเอกสารไดด้ว้ยตนเอง
หรือมอบอ านาจได ้หากไม่มีเอกสารตีคืนใหข้อรายละเอียดเลขที่เช็ค จ านวนเงิน วันที่จ่ายเงินปันผล และน ารายละเอียด
ดงักลา่วไปแจง้ความพรอ้มน าใบแจง้ความติดตอ่ที่ TSD เพื่อขอออกเช็คปันผล พรอ้มเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 แบบค าขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบีย้ หรอืใบหุน้ฉบบัใหมแ่ทนฉบบัท่ีสญูหาย 
 บนัทกึแจง้ความของสถานีต ารวจ 
 ส าเนาบตัรประชาชนผูถื้อหุน้พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแตก่รณี หรอื 
 ติดตอ่สอบถามไดท้ี่ TSD Call Center หมายเลขโทรศพัท ์02-009-9000 

 

  จะขอรับเอกสารสิทธิต่างๆ ที่ตีคืนจากไปรษณียไ์ด้อยา่งไร 
ผูถื้อหลกัทรพัยส์ามารถติดตอ่ขอรบัเอกสารสทิธิตา่งๆ ที่ TSD ไดจ้ดัสง่ทางไปรษณียแ์ตไ่มถ่ึงมือผูร้บัปลายทาง และมี

การตีคืนกลบัมายงั TSD ไดโ้ดยน าเอกสารแสดงตวัไปยื่นติดตอ่ขอรบัไดใ้นวนัและเวลาท าการ หรอืสามารถท าจดหมายพรอ้ม
เอกสารประกอบแสดงตวัแจง้ให ้TSD จดัสง่เอกสารดงักลา่วกลบัทางไปรษณีย ์



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 11 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 74 จำก 75 

  หากเช็คเงนิปันผลหมดอายุแล้วจะท าอยา่งไร 
 น าเช็คเงินปันผลพรอ้มส าเนาบัตรประชาชนติดต่อขอแก้ไขได้ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส เลขที่  93 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ถนนรชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 ติดตอ่สอบถามขอ้มลูการด าเนินการไดท้ี่ TSD Call Center 02-009-9000 

 

  หากต้องการแก้ไขเช็คจ่ายเงนิปันผล/ดอกเบีย้ต้องด าเนินการอยา่งไร 
ทา่นสามารถแจง้ขอแกไ้ขเช็คเงินปันผล/ดอกเบีย้ โดยยื่นหลกัฐานเอกสารดงันี ้

 หนงัสอืแจง้ขอแกไ้ขเช็คเงินปันผล/ดอกเบีย้ 
 เช็คเงินปันผล/ดอกเบีย้ฉบบัเดิม 
 ค าสั่งศาลแตง่ตัง้ผูจ้ดัการมรดก (กรณีสั่งจ่ายผูจ้ดัการมรดก) 
 เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแตก่รณี 
 ติดตอ่สอบถามขอ้มลูการด าเนินการไดท้ี่ TSD Call Center 02-009-9000 

 

  กรณีที่จะต้องการเปลี่ยนวิธีการรับเงนิปันผลเป็น e-dividend จะต้องท าอยา่งไร 
ผูถื้อหุน้สามารถยื่นแบบค าขอน าเงินปันผล/ดอกเบีย้เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบตามที่

ก าหนด และสง่ไปยงั TSD และในกรณีที่ถือหลกัทรพัยใ์นระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์สามารถสง่ผ่านโบรกเกอรท์ี่ใชบ้ริการอยู่ไดอ้ีก
ทางหนึ่ง โดยนายทะเบียนหลกัทรพัย์จะด าเนินการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบีย้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัยไ์ด้แจ้งความจ านงที่จะจ่ายเงินปันผล/ดอกเบีย้ดว้ยการน าเขา้บัญชีเงินฝากให้กับผูถื้อหลกัทรพัยห์รือเจ้า ของ
หลกัทรพัย ์
 

  การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562  
ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ย 2) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

 ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทม์ือถือ หรอือปุกรณอ์ื่นๆ ที่รองรบั 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปสอ่งไปท่ี QR Code)  
3. หน้าจอจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดดูที่ข้อความดังกล่าวเพื่อดูข้อมูล

ประกอบการประชมุ  

 ส าหรับระบบ Android  
1. เปิดแอปพลเิคชั่น QR CODE READER, Facebook, LINE หรอืแอปพลเิคชั่นอื่นๆ ท่ีรองรบั   
2. สแกน QR Code (หนักลอ้งถ่ายรูปสอ่งไปท่ี QR Code) 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น LINE  
เปิดแอพพลเิคชั่น LINE กดเลอืก “เพิ่มเพื่อน” (Add Friend) > เลอืก QR Code > สแกน QR Code  

3. กดที่ขอ้ความหรอืลงิกท์ี่ปรากฏบนหนา้จอ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
 

เพื่อเป็นการลดการสิน้เปลืองการใช้กระดาษ และลดภาวะโลกร้อน ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายงานทางการ
เงินฉบับที่ทางบริษัทได้เคยจัดส่งให้แล้วในเดือนเมษายน 2563 ส าหรับท่านที่ยังไม่ได้รับหรือสูญหาย สามารถมา
ขอรับได้ในวันประชุม ณ ห้องแลนดม์ารค์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพ 


