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การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ของบริษัท ทีทีดบับลิว จาํกัด (มหาชน) จะจดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 11 เมษายน 2566 

เวลา 14.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว บริษัทจึงขอแจง้แนวทางปฏิบัติในการเขา้ร่วม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี ้
 

1. หนังสือมอบฉันทะ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้ีประกาศ เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550        

ไว ้3 แบบ ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน 

(เอกสารแนบ 7) ซึ่งบรษิัทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian              

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ทั้งนี ้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพ่ิมเติม ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไดท่ี้ 

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

2. วิธีมอบฉันทะ 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี ้

1) เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ ใหใ้ชเ้ฉพาะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทตาม

ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(เอกสารแนบ 7) โดยทาํเคร่ืองหมาย  และระบุชื่อพรอ้ม

รายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บั 

มอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

3) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ี ณ วนัท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือใหถ้กูตอ้งและมีผล

ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บรษิัทไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งนอ้ยกว่าจาํนวนท่ี 

ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. 

 

 

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

กรณีบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้นบเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนท่ียงัไม่หมดอาย ุและหากมี

การเปล่ียน ชื่อ-นามสกลุ ใหแ้นบหลกัฐานประกอบตามขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อ 

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อ 

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (ผูม้ีอาํนาจ 

ลงนามตามหนงัสือรบัรองของนิตบิคุคลนัน้) พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของ

ผูแ้ทนนิติบคุคล (ผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลนัน้) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (ผูม้ีอาํนาจ 

ลงนามตามหนงัสือรบัรองของนิตบิคุคลนัน้) พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 

- สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุน้ท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พ่ิมเติม 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาํรอ้งจะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิด

การลงทะเบียนวนัท่ี 11 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชมุ ทัง้นี ้ระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบ

วนัท่ี 11 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชมุ 2 ชั่วโมง)  
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5. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจาก

การลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสโ์ดยใหน้บัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตัง้จากผูล้งทนุต่างประเทศตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่

ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ในกรณีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน์ั้น บริษัทจะทาํการลงคะแนนเสียงตามท่ี 

ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือความสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่

ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 

6. ระเบียบวาระเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 

สาํหรับระเบียบวาระเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กาํหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ 

2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้โดยจะไม่สามารถใชรู้ปแบบในการเลือกตัง้โดยแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลหลายๆ คนได ้

3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด  

เพ่ือใหบ้ริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันัน้ สาํหรบัระเบียบวาระ 6 เร่ือง

พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะนบัการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้การลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

7. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมโดย

เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีมาจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และ

จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นี ้จาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได ้

เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชมุเพ่ิมเติมหรือออกจากระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัให้

มี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

เพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท


