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แนวปฏิบัตสิ าหรับผู้ถอืหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ  
และข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) บริษัทมี
ความห่วงใยในความปลอดภัยของผูถื้อหุน้ จึงมีมติจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียว    
ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. ซึง่การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสนี์มี้ขัน้ตอนการลงทะเบียนท่ีแตกตา่งกบัการ
ประชมุปกต ิบรษิัทจงึขอแจง้แนวทางปฏิบตัใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

เอกสารทีต้่องแสดงเพือ่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
1. ผู้ถอืหุ้นบุคคลธรรมดา 

1.1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
(1) แบบแจง้การประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 
(2) บตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่หมดอาย ุกรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือสกลุใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

* กรณผีูถ้อืหุน้ไม่ไดม้สีญัชาตไิทยสามารถใชห้นงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอาย ุกรณมีกีารเปลีย่นชือ่หรือสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2. กรณีมอบฉนัทะ 
(1) แบบแจง้การประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 10) ท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ครบถว้นถกูตอ้ง และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นท่ียังไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือสกุลให้ย่ืนหลักฐาน

ประกอบดว้ย) หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางกรณีผูถื้อหุน้ไม่ไดมี้สญัชาตไิทย และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูร้บัมอบฉนัทะ

ไม่ไดมี้สญัชาตไิทย และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรือจะเลือกมอบฉันทะให ้นายไพรชั  เมฆอาภรณ์ หรือ     
ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบรษิัท ท่านใดทา่นหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอิสระ
ทา่นดงักล่าวจะลงมตใินแตล่ะวาระตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

2. ผู้ถอืหุ้นนิตบุิคคล 
2.1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิตบิคุคล เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

(1) แบบแจง้การประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 
(2) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับผู้แทนนิติบุคคล (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และ          

ลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิตบิคุคล 
(3) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ  านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิตบิุคคลที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดนิทางกรณีผูแ้ทนนิติบคุคล

ไม่ไดมี้สญัชาตไิทย และผูแ้ทนนิตบิคุคลไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
* กรณผีูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ กรุณารบัรองส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้โดยโนตา
รีพบัลคิดว้ย 
** หากอ านาจกระท าการแทนนติบิคุคลประกอบดว้ยการลงนามของกรรมการตัง้แต่ 2 ทา่นขึน้ไป กรุณาด าเนนิการมอบฉนัทะใหบ้คุคล
ใดบคุคลหนึ่งเขา้ประชมุแทนนติบิคุคลตามขอ้ 2.2 
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2.2. กรณีมอบฉนัทะ 

(1) แบบแจง้การประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 

(2) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 10) ตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึง่ไดก้รอก
ขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติด
อากรแสตมป์ 20 บาท 

(3) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุน้ 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะที่ยงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง
กรณีผูแ้ทนนิตบิคุคลไม่ไดมี้สญัชาตไิทย และผูแ้ทนนิตบิคุคลลงช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(5) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูร้บัมอบฉนัทะ
ไม่ไดมี้สญัชาตไิทย และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
* กรณผีูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ กรุณารบัรองส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้โดยโนตา
รีพบัลคิดว้ย 

ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรือจะเลือกมอบฉันทะให ้นายไพรชั  เมฆอาภรณ์ หรือ     
ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบรษิัท ท่านใดทา่นหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอิสระ
ทา่นดงักล่าวจะลงมตใินแตล่ะวาระตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

 
การส่งเอกสารยนืยันตัวตนผู้ถอืหุ้น 

1. ผู้ถอืหุ้นประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1. การแจง้ความประสงคเ์พ่ือเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ   e-Service  

Platform ได้ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมและใช้บัตรประชาชนตัวจริง 
ลงทะเบียนไดท่ี้  
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=zyHjF9UTV65vtXsbxVSQL%2bGKQU%2fFqSun5sKLcpMu7r
0zmMLCWqDvQA%3d%3d  หรือสแกน QR code นี ้
ทัง้นี ้กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 เพ่ือ

ความสะดวกและความรวดเรว็ในการเขา้รว่มประชมุในวนัประชมุ 
ในการลงทะเบียนสามารถใชค้อมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค แท๊ปเล็ต หรือ โทรศพัทมื์อถือท่ีเป็น Smartphone 
ท่ีมีกลอ้งถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ไดแ้ก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับ
ท้ังระบบปฏิบัตกิาร IOS และ Android 
* ผูถ้ือหุน้สามารถศึกษาขัน้ตอนการลงทะเบียนไดท้ี่ “คู่มือการใชง้านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที ่
https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf 

1.2. การแจง้ผลการยืนยนัตวัตนเพ่ือเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสภ์ายหลงัจาก

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=zyHjF9UTV65vtXsbxVSQL%2bGKQU%2fFqSun5sKLcpMu7r0zmMLCWqDvQA%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=zyHjF9UTV65vtXsbxVSQL%2bGKQU%2fFqSun5sKLcpMu7r0zmMLCWqDvQA%3d%3d
https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf


  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 12 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 63 จำก 65 

ท่ีผูถื้อหุน้ยืนยนัตวัตนผ่านระบบ e-Service Platform และบริษัทตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทจะแจง้ช่ือเขา้ใชง้าน 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใชใ้นการล็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-
Service Platform) ทางอีเมล (E-mail) ท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้จง้แก่บรษิัท 
 

2. ผู้ถอืหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทท่านใด
ทา่นหนึ่ง คือ นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์ หรือ ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์เขา้รว่มประชมุแทน โดยกรรมการอิสระท่านดงักล่าวจะ
ลงมตใินแตล่ะวาระตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 
ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ โดยกรอกขอ้มูลในแบบแจง้การประชุมและหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 
10) เลือกกรรมการอิสระที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะทา่นใดทา่นหนึ่ง พรอ้มแนบส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้
ของผูม้อบฉันทะและเอกสารประกอบตาม “เอกสารท่ีตอ้งแสดงเพ่ือเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์” ขอ้ 1.2 หรือ 2.2 ตาม
กรณี และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทัง้หมดขา้งตน้มาท่ีอีเมล cg@ttwplc.com หรือ แฟกซห์มายเลข 02-4206064 และ 
(2) จดัส่งเอกสารทัง้หมดขา้งตน้ฉบบัจรงิมายงับรษิัททางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ดงัตอ่ไปนี ้

แผนกเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

 โดยเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาท าการของวันที่ 5 เมษายน 2564 เน่ืองจากบริษัท มีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปอย่างถกูตอ้ง 
 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม หากเอกสารฉบบัจริงส่งมาถึงบริษัทภายหลังก าหนดเวลาท่ีระบุขา้งตน้ 
หรือ กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 

 
3. ผู้ถอืหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ 

3.1. การแจง้ความประสงคเ์พ่ือเขา้รว่มประชมุโดยผูร้บัมอบฉันทะ 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะกรอกขอ้มลูในแบบแจง้การประชมุพรอ้มจดัเตรียมเอกสารท่ีไดร้ะบไุวใ้น “เอกสารท่ีตอ้งแสดง
เพ่ือเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส”์ ขอ้ 1.2 หรือ 2.2 ตามกรณี และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทัง้หมดขา้งตน้มาท่ีอีเมล cg@ttwplc.com หรือ แฟกซห์มายเลข 02-4206064 และ 
(2) จดัส่งเอกสารทัง้หมดขา้งตน้ฉบบัจรงิมายงับรษิัททางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ดงัตอ่ไปนี ้

แผนกเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โดยเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาท าการของวันที่ 5 เมษายน 2564 เน่ืองจากบริษัท มีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปอย่างถกูตอ้ง 
 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม หากเอกสารฉบบัจริงส่งมาถึงบริษัทภายหลังก าหนดเวลาท่ีระบุขา้งตน้ 
หรือ กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 

3.2. การแจง้ผลการยืนยนัตวัตนเพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

mailto:cg@ttwplc.com
mailto:cg@ttwplc.com
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ภายหลังจากท่ีบริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะท่ีส่งมาถึงบริษัทแล้ว จะแจ้งช่ือเข้าใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  
(e-Service Platform) ทางอีเมล (E-mail) ของผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูถื้อหุน้ไดแ้จง้แก่บรษิัทในหนงัสือมอบฉนัทะ 
* เน่ืองจากการลงทะเบียนเขา้ประชุมในระบบ e-Service Platform สามารถใชห้นึ่ง email address ในการลงทะเบียน  
ผูถื้อหุน้ 1 รายเท่านัน้ หากผูเ้ขา้ประชุมเป็นผูถื้อหุน้และรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน หรือ ผูเ้ขา้ประชุมท่ีรบัมอบ
ฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียม email address ตามจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

4. ผู้แทนนิตบุิคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
4.1. การแจง้ความประสงคเ์พ่ือเขา้รว่มประชมุ 

ผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูในแบบแจง้การประชมุพรอ้มจดัเตรียมเอกสารที่ไดร้ะบไุวใ้น “เอกสารท่ีตอ้งแสดงเพ่ือเขา้ประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส”์ ขอ้ 2.1 และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทัง้หมดขา้งตน้มาท่ีอีเมล cg@ttwplc.com หรือ แฟกซห์มายเลข 02-4206064 และ 
(2) จดัส่งเอกสารทัง้หมดขา้งตน้ฉบบัจรงิมายงับรษิัททางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ดงัตอ่ไปนี ้

แผนกเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โดยเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาท าการของวันที่ 5 เมษายน 2564 เน่ืองจากบริษัท มีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปอย่างถกูตอ้ง 

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม หากเอกสารฉบบัจริงส่งมาถึงบริษัทภายหลังก าหนดเวลาท่ีระบุขา้งตน้ 
หรือ กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 

4.2. การแจง้ผลการยืนยนัตวัตนเพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ภายหลังจากท่ีบริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะท่ีส่งมาถึงบริษัทแล้ว จะแจ้งช่ือเข้าใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์   
(e-Service Platform) ทางอีเมล (E-mail) ของผูถื้อหุน้ท่ีแจง้แก่บรษิัท ในแบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 9) 

 
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดขึน้ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยมี
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. การ Log-in เข้าสู่ระบบ 
- ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถล็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบ e-Service Platform ไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 น. 

ดว้ยช่ือเขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้มรหสั OTP ท่ีไดร้บัไดท่ี้ 
 https://portal.eservice.set.or.th หรือสแกน QR code นี ้

- เม่ือเขา้สู่ระบบ e-Service Platform ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดลิงก ์URL เพ่ือเขา้สู่ระบบ Webex เพ่ือเขา้ประชุม และ
รบัชมการถ่ายทอดการประชมุ E-AGM 

การเขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชค้อมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค แท๊ปเล็ต 
หรือ โทรศพัทมื์อถือท่ีเป็น Smartphone ท่ีมีกลอ้งถ่ายรูป ผ่าน Web Browser ไดแ้ก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet 
Explorer โดยรองรับท้ังระบบปฏิบัตกิาร IOS และ Android 
 

mailto:cg@ttwplc.com
https://portal.eservice.set.or.th/
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2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
- เม่ือถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชมุ ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ e-

Service Platform จะเปิดใหผู้้เขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมจะตอ้งกลบัมาท่ีหนา้ e-Service Platform ท่ีได ้Log-in ไวก้่อนหนา้นี ้โดยการลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลาท่ี
ก าหนด หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าว มีมติ
อนมุตัิตามท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา ทัง้นี ้หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถ
กลบัไปแกค้ะแนนเสียงภายในเวลาท่ีระบบก าหนดได ้

- กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะมาประชุมแทน ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูถื้อหุ้นท่ีมอบ
ฉนัทะไดท้กุประการตามที่เหน็ควร การออกเสียงลงคะแนน จะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตวัเอง 

- หากผูถื้อหุน้ไดก้  าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ ใหถื้อเอาการออก
เสียงตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

3. การนับผลการลงคะแนน 
- การนบัคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงท่ี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ทัง้นี ้

ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
และไม่เหน็ดว้ย ส าหรบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงจะไม่น ามาคดิเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. 
บรษิัทมหาชน มาตรา 107(1)  

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิน้ จะประกาศผลการนับคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง    
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และ งดออกเสียง โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ซึง่วาระเลือกตัง้กรรมการจะประกาศผลการลงคะแนน
เป็นรายบคุคล 

4. การส่งค าถาม 
- กรณีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการถามค าถามระหวา่งการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งกลบัมาท่ีหนา้ e-Service Platform 

ท่ีได ้Log-in ไวก้่อนหนา้นี ้และเลือกกดปุ่ มยกมือเพ่ือเขา้คิวถามค าถาม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถพิมพ์ค  าถามไว้
เบือ้งตน้ 

5. การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นทีม่อบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
- บรษิัทจะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหแ้ก่

กรรมการอิสระของบริษัท โดยภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม บริษัทจะน าภาพและเสียงท่ีไดบ้นัทกึไวม้าเผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิัท https://www.ttwplc.com/th/investor-relations/download/webcast  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถศกึษาวธีิการเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
การรบัชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามค าถามในท่ีประชุมไดท่ี้ “คู่มือการใช้งาน
ระบบประชมุอิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)”  ท่ี  
https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf   หรือ QR code 

 
กรณีมีขอ้สงสยัหรอืปัญหาเก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์กรุณาติดตอ่ 
แผนกเลขานุการบริษัท 
บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
โทรศพัท ์02-019 9490 ตอ่ 1104 – 1106 และ 1110 
อีเมล cg@ttwplc.com  

https://www.ttwplc.com/th/investor-relations/download/webcast
https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf
mailto:cg@ttwplc.com



