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แนวปฏิบัตสิาํหรับผู้ถอืหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ 

และข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ทีทีดบับลิว จาํกัด 

(มหาชน) บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียวในวนัจนัทรท่ี์ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. บริษัทจึงขอแจง้แนวทางปฏิบตัิในการเขา้

รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. หนังสือมอบฉันทะ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้ีประกาศ เรือ่ง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

ไว ้3 แบบ ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ดัเตรยีมหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน 

(เอกสารแนบ 6) ซึง่บรษัิทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีตอ้งการหนงัสือมอบฉันทะเพ่ิมเติม ผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไดท่ี้ 

https://www.ttwplc.com/th/investor-relations/download/shareholders-meeting 

 

2. วิธีมอบฉันทะ 

กรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสไ์ดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี ้

1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหใ้ชเ้ฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท

ตามขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้(เอกสารแนบ 6) โดยทาํเครือ่งหมาย  และระบช่ืุอพรอ้ม

รายละเอียดของบคุคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือระบช่ืุอกรรมการอิสระ โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

3) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ี ณ วนัท่ีทาํหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือใหถ้กูตอ้งและ

มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บรษัิทไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นซึ่งนอ้ยกว่า

https://www.ttwplc.com/th/investor-relations/download/shareholders-meeting
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จาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้

ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

กรณีบุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้นบเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น 

บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปลี่ยน ช่ือ-นามสกลุ ใหแ้นบหลกัฐานประกอบ

ตามขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

 2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือ

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือ

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) พรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํ การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่แสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน

นิติบคุคล 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ

ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) พรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํ การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่แสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่แสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
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3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.

เทา่นัน้ 

3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งสง่

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 

- หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทน

นิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาํรอ้งจะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิด

การลงทะเบียนวนัท่ี 11 เมษายน 2565 จนกวา่จะปิดการประชมุ ทัง้นี ้ระบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบ

วนัท่ี 11 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชมุ 2 ชั่วโมง)  

 

5. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นวาระทั่วไป 

1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียน และ/

หรอืจากการลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสโ์ดยใหน้บัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บั

มอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออก

เสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตัง้จากผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ในกรณีการประชมุผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกสน์ัน้ บรษัิทจะทาํการลงคะแนน

เสยีงตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเพ่ือความสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรือ

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึง

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ี

เห็นสมควร 

 

6. ระเบียบวาระเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 

สาํหรบัระเบียบวาระเรื่องการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 15 กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้



   เอกสารแนบ 8 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 59 จาก 61 

1) ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ 

2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้โดยจะไมส่ามารถใชรู้ปแบบในการเลอืกตัง้โดยแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่บคุคลหลายๆ คนได ้

3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

เพ่ือใหบ้ริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันัน้ สาํหรบัระเบียบวาระ 6 

เรื่องพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะนบัการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่ม

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ทัง้การลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง 

 

7. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมหรอืเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม

โดยเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผู้

ถือหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และ/หรอื จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีมาจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นี ้จาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไมเ่ทา่กนั

ได ้เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรอืออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้บริษัทได้

จดัใหม้ี Inspector ซึง่เป็นท่ีปรกึษากฎหมายภายนอกเพ่ือทาํหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อ

หุน้ เพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


