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6. สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็
ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกําหนด ไว้ในหนังสือมอบฉนัทะ 

7. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคําร้องจะเปิดดําเนินการต้ังแต่วันท่ี12พฤศจิกายน2564 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป และ
สิ้นสุดการลงทะเบียนวันท่ี19พฤศจิกายน2564จนกว่าจะปิดการประชุม 

8.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายัง
บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่18พฤศจิกายน 2564 เวลา 
16:00 น. 

 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักเลขานุการบริษัท 

เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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1. ผู้ถือหุ้นต้องนํา Username และ Password ท่ีได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทําการลงทะเบียน ระบบจะทําการ 
ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ท่ีข้ันตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทําการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็น
องค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทําการกดปุ่ม 
“ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทําการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สําหรับย่ืนแบบคําร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. Username และ Password สําหรับเข้าประชุม 

3. ข้อมูลท่ีกรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(TSD) 

 

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ท่ี 

โทร. 02-021-9124ให้บริการระหว่างวันท่ี 12-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30-17:00 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม(เฉพาะ
วันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 


