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แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ถือหุ้น กำรลงทะเบียน วธีิมอบฉันทะ 
และข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 
บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) มีมติจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียง

ช่องทางเดียวในวนัพุธท่ี 21 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซ่ึงการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ีมีขั้นตอน
การลงทะเบียนท่ีแตกต่างกับการประชุมปกติ บริษทัฯ จึงขอแจง้แนวทางปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมสามัญ           
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงัต่อไปน้ี 

 

เอกสำรทีต้่องแสดงเพ่ือเข้ำประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1.  ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำ 

1.1.  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
(1)  แบบแจง้การประชุมท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
(2)  บตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุ้นท่ียงัไม่หมดอายุ กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือสกุลให้ยื่นหลกัฐาน

ประกอบดว้ย 
* กรณีผู้ ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ  กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล        
ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2.  กรณีมอบฉนัทะ 
(1)  แบบแจง้การประชุมท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
(2)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 2.1) ท่ีแนบ

มาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ
และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุ้นท่ียงัไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือสกุลให้ยื่น
หลกัฐานประกอบดว้ย) หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูถื้อหุ้นไม่ไดมี้สัญชาติไทย และผูถื้อหุน้ได้
ลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะท่ียงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณี
ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ไดมี้สัญชาติไทย และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระ
ตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ รายช่ือกรรมการอิสระมีดงัต่อไปน้ี  

1. นำยศิวะรักษ์  พนิิจำรมณ์  อำยุ 70  ปี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 10230 
 

 

 

(2.2) เอกสำรประกอบกำรเข้ำร่วมประชุม 
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2. นำยสุวทิย์ มโนมัยยำนนท์  อำยุ  67 ปี กรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 299/127 หมู่ท่ี 10 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 4300 

3. ดร.ริวโซ  นำงำโอคะ  อำยุ  85  ปี กรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่4-25-13 มิตซึวาดาอิ วากาบากุ ชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น 
หมำยเหตุ : เน่ืองจากการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นฯ จะใช้ภาษาไทยเป็นหลกั จึงอาจจะเกิด

ความไม่สะดวกในการรับมอบฉนัทะ 
 

2. ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล 
2.1.  กรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(1)  แบบแจง้การประชุมท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
(2)  แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับผูแ้ทนนิติบุคคล (เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 2.3) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล 
(3)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูแ้ทน        

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณี
ผูแ้ทนนิติบุคคลไม่ไดมี้สัญชาติไทย และผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
*  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  กรุณารับรองส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน        

นิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิคด้วย 
** หากอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึน้ไป กรุณาด าเนินการ

มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2 
2.2. กรณีมอบฉนัทะ 

(1) แบบแจง้การประชุมท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
(2)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 2.1) ท่ีแนบ

มาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ
และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(3)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูแ้ทน        
นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางกรณีผูแ้ทนนิติบุคคลไม่ไดมี้สัญชาติไทย และผูแ้ทนนิติบุคคลลงช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
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(5)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะท่ียงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณี
ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ไดมี้สัญชาติไทย และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
* กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  กรุณารับรองส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน            
นิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิคด้วย 

ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระ
ตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ รายช่ือกรรมการอิสระมีดงัต่อไปน้ี  

1. นำยศิวะรักษ์  พนิิจำรมณ์  อำยุ 70  ปี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 10230 

2. นำยสุวทิย์ มโนมัยยำนนท์  อำยุ  67 ปี กรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 299/127 หมู่ท่ี 10 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 4300 

3. ดร.ริวโซ  นำงำโอคะ  อำยุ  85  ปี กรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่4-25-13 มิตซึวาดาอิ วากาบากุ ชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น 
หมำยเหตุ : เน่ืองจากการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นฯ จะใช้ภาษาไทยเป็นหลกั จึงอาจจะเกิด

ความไม่สะดวกในการรับมอบฉนัทะ 
 

กำรลงทะเบียนยืนยนัตัวตนและกำรส่งเอกสำรเพ่ือเข้ำร่วมประชุม 
1.  ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1. การแจง้ความประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงค์เพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ      
e-Service Platform ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ถึง 19 เมษายน 2564 โดยกรอกขอ้มูลในแบบแจง้การ
ประชุมและใชบ้ตัรประชาชนตวัจริงลงทะเบียนไดท่ี้ 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lenA7ZSnp%2bUibgFYl3OsP4%2f4J%2bwdXsiYIq5r0
fgjF5LS4Jl3i%2fTGLw%3d%3d  หรือสแกน QR code น้ี 

ทั้งน้ี กรุณำลงทะเบียนผ่ำนระบบ e-Service Platform ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษำยน 
2564 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเขา้ร่วมประชุมในวนัประชุม 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lenA7ZSnp%2bUibgFYl3OsP4%2f4J%2bwdXsiYIq5r0fgjF5LS4Jl3i%2fTGLw%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lenA7ZSnp%2bUibgFYl3OsP4%2f4J%2bwdXsiYIq5r0fgjF5LS4Jl3i%2fTGLw%3d%3d
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การเขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งดาวน์โหลด (Download) โปรแกรม 
WebEx เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ท่ี https://www.webex.com/downloads.html และในการลงทะเบียน
สามารถใชค้อมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ แทป๊เล็ต หรือ โทรศพัทมื์อถือท่ีเป็น Smartphone ท่ีมี
กลอ้งถ่ายรูป ลงทะเบียนผา่น Web Browser ไดแ้ก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดย
รองรับทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และ Android 

 
โปรดศึกษาวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การรบัชมการ
ถ่ายทอดการประชุม  การออกเสียงลงคะแนน และการถามค าถามใน    
ท่ีประชุม ไดท่ี้ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์      
(E-AGM)” ท่ี  https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html  
หรือ  Scan QR code  

1.2. การแจง้ผลการยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุ้น
ยืนยนัตวัตนผา่นระบบ e-Service Platform และบริษทัตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ บริษทัจะแจง้ช่ือเขา้ใช้
งาน (Username) และรหสัผา่น (Password) เพื่อใชใ้นการล็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ทางอีเมล (E-mail) ท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้จง้แก่บริษทั 

 

2.  ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมกำรอสิระของบริษัทฯ 
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละ
วาระตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ รายช่ือกรรมการอิสระมีดงัต่อไปน้ี 

1. นำยศิวะรักษ์  พนิิจำรมณ์  อำยุ 70  ปี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 10230 

2. นำยสุวทิย์ มโนมัยยำนนท์  อำยุ  67 ปี กรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 299/127 หมู่ท่ี 10 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 4300 

3. ดร.ริวโซ  นำงำโอคะ  อำยุ  85  ปี กรรมกำรตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ยกเวน้การได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8) 
ท่ีอยู ่4-25-13 มิตซึวาดาอิ วากาบากุ ชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น 
หมำยเหตุ : เน่ืองจากการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นฯ จะใช้ภาษาไทยเป็นหลกั จึงอาจจะเกิด

ความไม่สะดวกในการรับมอบฉนัทะ 
ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ โดยกรอกขอ้มูลในแบบแจง้การประชุมและหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 
แบบ ข. หรือ แบบ ค. (เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 2.1)  เลือกกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ         
มอบฉันทะท่านใดท่านหน่ึง พร้อมแนบส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูม้อบฉันทะและ
เอกสารประกอบตาม “เอกสารท่ีตอ้งแสดงเพื่อเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์” ขอ้ 1.2 หรือ 2.2 ตามกรณี 
และด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

https://www.webex.com/downloads.html
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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1. ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดขา้งตน้มาท่ีอีเมล adm.cs@ttcl.com  หรือ แฟกซ์หมายเลข 02-260-8525-6  
2. จดัส่งเอกสารทั้งหมดขา้งตน้ฉบบัจริงใส่ซองไปรษณียต์อบรับ ส่งกลบัมายงับริษทัฯ  

เลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท ททีซีีแอล จำกดั (มหำชน)  
เลขที ่159/41-44 อำคำรเสริมมิตรทำวเวอร์ ช้ัน 27-30 ซ.สุขุมวทิ 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110              

โดยเอกสำรฉบับจริงจะต้องมำถึงบริษัทฯ ภำยในเวลำท ำกำรของวันที่ 12 เมษำยน 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ          
มีความจ า เ ป็นต้องใช้ เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  เพื่ อให้การประชุมผู ้ถือหุ้นผ่าน                              
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม หากเอกสารฉบบัจริงส่งมาถึงบริษทัภายหลงัก าหนดเวลา
ท่ีระบุขา้งตน้หรือ กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 
 

3.  ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ 
3.1.  การแจง้ความประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมประชุมโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะกรอกขอ้มูลในแบบแจง้การประชุมพร้อมจดัเตรียมเอกสารท่ีไดร้ะบุไวใ้น  
“เอกสารท่ีต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 1.2 หรือ 2.2 ตามกรณี  และ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1.  ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดขา้งตน้มาท่ีอีเมล adm.cs@ttcl.com  หรือ แฟกซ์หมายเลข 02-2608525-6  
2.  จดัส่งเอกสารทั้งหมดขา้งตน้ฉบบัจริงใส่ซองไปรษณียต์อบรับ ส่งกลบัมายงับริษทัฯ  

เลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท ททีซีีแอล จำกดั (มหำชน)  
เลขที ่159/41-44 อำคำรเสริมมิตรทำวเวอร์ ช้ัน 27-30 ซ.สุขุมวทิ 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110              

โดยเอกสำรฉบับจริงจะต้องมำถึงบริษัทฯ ภำยในเวลำท ำกำรของวันที่ 12 เมษำยน 2564 เน่ืองจาก  
บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใช้เวลาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นผ่าน                              
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบบัจริงส่งมาถึงบริษทัภายหลัง
ก าหนดเวลาท่ีระบุขา้งตน้หรือ กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไข 

3.2.  การแจง้ผลการยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ภายหลงัจากท่ีบริษทัตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารมอบฉนัทะท่ีส่งมาถึงบริษทัแลว้ จะแจง้ช่ือเขา้

ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุม
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ทางอีเมล (E-mail) ของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้จง้แก่
บริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะ 

 * เน่ืองจากการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ  e-Service Platform สามารถใช้หน่ึง  email address         
ในการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 1 รายเท่านั้น หากผูเ้ขา้ประชุมเป็นผูถื้อหุ้นและรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น 
รายอ่ืน  หรือ  ผู ้เข้าประชุมท่ีรับมอบฉันทะมาจากผู ้ถือหุ้นหลายราย  กรุณาเตรียม  email address              
ตามจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

mailto:adm.cs@ttcl.com
mailto:adm.cs@ttcl.com
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4. ผู้แทนนิติบุคคลเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
4.1.  การแจง้ความประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมประชุม 
 ผูถื้อหุน้กรอกขอ้มูลในแบบแจง้การประชุมพร้อมจดัเตรียมเอกสารท่ีไดร้ะบุไวใ้น “เอกสารท่ีตอ้งแสดง

เพื่อเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์” ขอ้ 2.1 และด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1.  ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดขา้งตน้มาท่ีอีเมล adm.cs@ttcl.com  หรือ แฟกซ์หมายเลข 02-2608525-6  
2.  จดัส่งเอกสารทั้งหมดขา้งตน้ฉบบัจริงใส่ซองไปรษณียต์อบรับ ส่งกลบัมายงับริษทัฯ  

  เลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท ททีซีีแอล จำกดั (มหำชน)  
เลขที ่159/41-44 อำคำรเสริมมิตรทำวเวอร์ ช้ัน 27-30 ซ.สุขุมวทิ 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110              

โดยเอกสำรฉบับจริงจะต้องมำถึงบริษัทฯ ภำยในเวลำท ำกำรของวันที่ 12 เมษำยน 2564 เน่ืองจาก  
บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใช้เวลาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นผ่าน                              
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบบัจริงส่งมาถึงบริษทัภายหลัง
ก าหนดเวลาท่ีระบุขา้งตน้หรือ กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไข 

4.2.  การแจง้ผลการยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ภายหลงัจากท่ีบริษทัตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารมอบฉนัทะท่ีส่งมาถึงบริษทัแลว้ จะแจง้ช่ือเขา้
ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ทางอีเมล  (E-mail) ของผู ้ถือหุ้นท่ีแจ้งแก่บริษัทใน
แบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 2.3) 
 

กำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะจดัข้ึนในวนัพธุท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา       
14.00 น. โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.   กำร Log-in เข้ำสู่ระบบ 
- ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบ e-Service Platform 

ไดต้ั้งแต่เวลา 11.00 น. ดว้ยช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
พร้อมรหัส OTP ท่ีได้รับได้ท่ี https://portal.eservice.set.or.th หรือ Scan 
QR code น้ี 

- เม่ือเขา้สู่ระบบ e-Service Platform ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดลิงก์ URL 
เพื่อเข้าสู่ระบบ Webex  เพื่อเข้าประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการ
ประชุม E-AGM 

การเข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ผู ้เข้าร่วมประชุมต้องดาวน์โหลดโปรแกรม WebEx ได้ท่ี  
https://www.webex.com/downloads.html และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท๊ปเล็ต 
หรือ โทรศพัท์มือถือท่ีเป็น Smartphone ท่ีมีกลอ้งถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ไดแ้ก่ Google Chrome, 
Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และ Android  

mailto:adm.cs@ttcl.com
https://portal.eservice.set.or.th/
https://www.webex.com/downloads.html
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2.  กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ 
-  เม่ือถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่

ละวาระ ระบบ e-Service Platform จะเปิดให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกลบัมาท่ีหน้า e-Service Platform ท่ีได ้Log-in ไว้
ก่อนหนา้น้ี โดยการลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลาท่ีก าหนด หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดล้งคะแนน
เสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าว มีมติอนุมติัตามท่ีเสนอใหท่ี้ประชุม
พิจารณา ทั้งน้ี หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยงัมีอยู ่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงภายในเวลาท่ีระบบก าหนดได ้

-  กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะได้ทุกประการตามท่ีเห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกบั       
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 

-  หากผูถื้อหุ้นไดก้ าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะ
แลว้ ใหถื้อเอาการออกเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

3.  กำรนับผลกำรลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้น หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นหน่ึงราย มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหน่ึงในสามทางน้ีเท่านั้น คือ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็น
ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้

มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ใหด้ าเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

-  หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ              
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซ่ึงวาระ
เลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

4.  กำรส่งค ำถำม 
-  กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการถามค าถามระหว่างการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกลบัมาท่ีหนา้   

e-Service Platform ท่ีได้ Log-in ไว้ก่อนหน้า น้ี  และเลือกกดปุ่มยกมือเพื่ อ เข้า คิวถามค า ถาม                 
โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถพิมพค์  าถามไวเ้บ้ืองตน้ 

5.  กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะให้กรรมกำรอสิระของบริษัทฯ 
-  บริษทัจะมีการบนัทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่             

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม บริษทัฯ     
จะน าภาพและเสียงท่ีไดบ้นัทึกไวม้าเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
https://investor-th.ttcl.com/shareholder_meeting.html  
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวธีิการเขา้ร่วม

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียง

ลงคะแนน และการถามค าถามในท่ีประชุม ไดท่ี้ “คู่มือกำรใช้งำนระบบกำรประชุม

อิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)” ท่ี  https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html  

หรือ  Scan QR code น้ี 

 

 

***ผู้ถอืหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ                    

ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ*** 

 
  

กรณีมีขอ้สงสัยหรือปัญหาเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ 
เลขานุการบริษทั  
บริษทั ทีทีซีแอล จากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขมุวทิ 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110              

 โทร 02-260-8505 ต่อ 1501 / 1503 
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ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที ่1/2564 ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 


