
 

 

การแจ้งที
อยู่หลกัในการจดัส่ง 

หนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชมุ (Principal Address) 

ดว้ยประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อเดอืนกุมภาพนัธ ์2556 ไดก้าํหนดใหผู้ถ้อืหุน้

ที�จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน ตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีว 

เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้เพื�อมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลาย

คนได ้ 

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศขา้งตน้ เมื�อปิดสมุดทะเบยีนเพื�อประชุมผูถ้อืหุน้ (XM) บรษิทั ศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์จะนําสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารเชญิ

ประชุมเพยีง 1 ชุดไปยงัที�อยู่ที�มยีอดหุน้และเป็นที�อยูท่ี�ผูถ้อืหุน้ไดแ้จง้ไวล่้าสดุ (Principal Address) กรณีผูถ้อืหุน้แจง้ที�

อยู่ไวม้ากกว่า 1 แห่ง ที�อยู่ที�ไมถู่กระบุเป็น Principal Address จะไดร้บัหนงัสอืเพื�อแจง้ใหท้ราบว่าหนงัสอืมอบฉนัทะ

และเอกสารเชญิประชมุไดถู้กจดัสง่ไปยงัที�อยู่ที�เป็น Principal Address แลว้  

 ทั OงนีO การจดัสง่เอกสารโดยวธิขีา้งตน้จะเริ�มใชต้ั Oงแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื�อประชมุผูถ้อืหุน้ (XM) 1 มกราคม 

2558 เป็นตน้ไป โดยผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบ Principal Address ผ่านระบบ Investor Portal ไดท้ี� www.tsd.co.th 

ตั Oงแต่วนัที� 1 พฤศจกิายน 2557 เป็นตน้ไป 

วธิแีจง้เปลี�ยนแปลง Principal Address ม ี5 ช่องทาง ดงันีO 

1. ผ่านระบบ Investor Portal โดย Log in เขา้ระบบที�  www.tsd.co.th  

2. ตดิต่อดว้ยตนเองที� TSD Counter Service ชั Oน 4 อาคารตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัและเวลาทาํการ จนัทร-์

ศุกร ์เวลา 08.30-17.00 น. (ไม่พกักลางวนั) พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง (บตัรประชาชนตอ้งไม่หมดอายุ)  

3. นําสง่แบบฟอรม์แจง้แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์โดยระบุแจง้เปลี�ยนแปลง Principal Address พรอ้ม

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (บตัรประชาชนตอ้งไม่หมดอายุ) มาทาง

ไปรษณียท์ี� บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (ชั Oน 4 สว่นบรกิารผูล้งทุน) ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 

4. นําสง่แบบฟอรม์แจง้แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์โดยระบุเปลี�ยนแปลง Principal Address พรอ้มสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (บตัรประชาชนตอ้งไม่หมดอายุ) ผ่านบรษิทั

หลกัทรพัย ์(โบรกเกอร)์ 

 



 

 

5. นําสง่แบบฟอรม์แจง้แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์โดยระบุเปลี�ยนแปลง Principal Address พรอ้มสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (บตัรประชาชนตอ้งไม่หมดอายุ) มาที� email: 

TSDCallCenter@set.or.th หรอืหมายเลขโทรสาร 0 2654 5427 หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มลู

เพิ�มเตมิสามารถตดิต่อ TSD Call Center ไดท้าง E-mail: TSDCallCenter@set.or.th หรอื หมายเลข

โทรศพัท ์0 2229 2888 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Q&A  

คาํถาม คาํตอบ 

1. Principal Address คอือะไร  Principal Address คอื ที�อยูห่ลกัในการจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสาร

เชญิประชุม โดยผูถ้อืหุน้ตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียว 

โดยไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื�อมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน

ได ้ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อเดอืน

กุมภาพนัธ ์2556 ที�ผ่านมา   

 

2. TSD จะเริ�มจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้ตาม Principal Address เมื�อไร 

ตั Oงแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป เมื�อมกีารปิดสมุดทะเบยีนเพื�อสทิธิ

ประชุม  

 

3. TSD มวีธิกีารคดัเลอืกที�อยู ่อย่างไรในการจดัสง่
เอกสาร หากผูถ้อืหุน้แจง้ที�อยู่มากกว่า 1 ที�อยู่และ
ไม่ไดร้ะบ ุPrincipal Address 

TSD จะเลอืกที�อยู่ล่าสดุ โดยพจิารณาจากขอ้มลูที�อยู่กบัโบรกเกอรแ์ละตาม

หน้าทะเบยีนของ TSD ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2557  

 

ทั OงนีO หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการแจง้หรอืเปลี�ยนแปลงที�อยู ่Principal Address 

สามารถกระทาํไดต้ั Oงแต่วนัที� 1 พฤศจกิายน 2557 เป็นตน้ไป ผา่นช่องทาง

ต่างๆ ของ TSD (Q&A ขอ้ 5) 

 

4. การแจง้แกไ้ขที�อยู ่Principal Address จะตอ้งใช้
เอกสารประกอบอะไรบา้ง 

1. กรณีแกไ้ขผ่าน Investor Portal ไม่ตอ้งใชเ้อกสารใดๆ  

2. กรณีแจง้ผ่านโบรกเกอรห์รอืผ่าน TSD Call Center หรอื TSD Counter 

Services กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพรอ้มรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง (บตัรประชาชนตอ้งไม่หมดอายุ) โดยระบุว่าตอ้งการใชท้ี�อยู่ใด

เป็นที�อยู ่Principal Address  

 



 

 

คาํถาม คาํตอบ 

5.ผูถ้อืหุน้สามารถแจง้แกไ้ขที�อยู่ Principal Address ได้
อย่างไร  

 1.  ผ่านระบบ Investor Portal โดย Log in เขา้ระบบที�  www.tsd.co.th 
 2.  นําสง่แบบฟอรม์แจง้แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์กรุณาระบทุี�อยู ่
      Principal Address นําสง่ที� email: TSDCallCenter@set.or.th หรอื 
      หมายเลขโทรสาร 0 2654 5427 
 3.  ตดิต่อ TSD Counter Service ชั Oน 4 อาคารตลาดหลกัทรพัย ์ในวนั 
     ทาํการ ตั Oงแต่เวลา 8.30-17.00 น.                                            
 4.  สง่แบบฟอรม์แจง้แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยท์างไปรษณีย ์
     กรุณาระบุที�อยู่ Principal Address  (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ 
     จาก www.tsd.co.th)   
 5. สง่แบบฟอรม์แจง้แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยผ์่านโบรกเกอร ์เพื�อนําสง่ 
     ต่อมาที� TSD 

6.ผูถ้อืหุน้จะทราบผลการแกไ้ขที�อยู ่Principal Address  
ไดอ้ย่างไร 
 

1. กรณีแกไ้ขผ่านระบบ Investor Portal การแกไ้ขที�อยู ่Principal Address 
  จะมผีลในวนัรุ่งขึOน 
2. กรณี email แจง้แกไ้ขไปยงั TSD Call Center จะม ีe-mail แจง้ยนืยนัการ 
  แกไ้ขที�อยู ่Principal Address 
การแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหุน้จะมผีลเมื�อ TSD ไดร้บัหนงัสอืแจง้แกไ้ขไม่น้อยกว่า 

5 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน โดยผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบผลการ

แกไ้ขผ่านระบบ Investor Portal หรอื TSD Call Center 

7.กรณีที�ผูถ้อืหุน้มกีารแจง้ที�อยู่ในการจดัสง่เอกสารไว้
หลายที�อยู่ จะทราบไดอ้ย่างไรวา่ TSD จะจดัสง่เอกสาร
หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารเชญิประชุมที�อยูใ่ด 

TSD จะใชท้ี�อยู่ที�ผูถ้อืหุน้ระบุเป็น Principal Address ในการจดัสง่หนงัสอื

มอบฉนัทะและเอกสารเชญิประชุม โดยที�อยู่ดงักล่าวจะตอ้งมยีอดหุน้และเป็น

ที�อยู่ที�แจง้ไวล่้าสดุ   

แต่สาํหรบัที�อยู่อื�นๆ ที�ผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้ะบุเป็น Principal Address  หากเป็นที�

อยู่ล่าสดุและมยีอดหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน จะมกีารจดัสง่จดหมายไปยงัที�

อยู่นั Oนเพื�อแจง้ใหท้ราบว่า หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารเชญิประชุมนั Oนได้

นําสง่ไปที�อยู่ที�ระบุเป็น Principal Address 

8. กรณีที�อยู่ที�ผูถ้อืหุน้ระบ ุPrincipal Address ไม่มยีอด
หุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน เอกสารจะนําสง่ไปที�อยูใ่ด 

หากวนัปิดสมุดทะเบยีน ไม่มยีอดหุน้ตามที�อยู่ที�ผูถ้อืหุน้ระบุเป็น Principal 

Address เอกสารจะนําสง่ไปที�อยู่ที�มยีอดหุน้และเป็นที�อยู่ที�แจง้ไวล่้าสดุ  

  



 

 

คาํถาม คาํตอบ 

9. กรณีการปิดสมุดทะเบยีนเพื�อจ่ายสทิธปิระโยชน์อื�นๆ ที�
นอกเหนือจากการปิดสมุดทะเบยีนเพื�อประชมุผูถ้อืหุน้ 
(XM) เช่น จ่ายปนัผล , สทิธอิื�นๆ  จะมกีารนําสง่เอกสาร
ไปที�อยู่ Principal Address หรอืไม ่

Principal Address จะใชเ้ฉพาะการปิดสมุดทะเบยีนเพื�อประชุมผูถ้อืหุน้ 

(XM) เท่านั Oน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงพาณิชย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


