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 การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุม

ผ่ านสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ( E-AGM) ภาย ใต้ พระราชก าหนดว่ าด้ วยการประ ชุมผ่ านสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิกส์  พ .ศ .  2563  

โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันท่ี 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ถึงวันท่ี 

12 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้

ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และการส่งค าถามล่วงหน้ามีรายละเอียด

ดังนี ้

1. การลงทะเบียนแสดงความจ านงเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียนแสดงความจ านงเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งเป็น 6 กรณี ดังนี ้

1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง 

➢ ผู้ ถื อหุ้ นส ามารถลงทะ เบี ยน เข้ า ร่ วมประ ชุมด้ วยตน เอง โดยการยืนยั นตั วตนผ่ านระบบ DAP  
e-Shareholder Meeting ได้ที่ 

➢ URL: 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=H92GIMS65uBBORuO4q%2fg9
%2foBnimispn%2b%2b8u2a1uVcrLeF%2f9sjZyxyg%3d%3d หรือ 

➢ QR Code: 
 

 

 

➢ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับ 
ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

1.2 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตนและประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

➢ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้  
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- แบบแจ้งการประชุม ท่ี TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้ถือหุ้นลง
ลายมือช่ือแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

โดยส่งอีเมล์มาที่: ircomsec@planbmedia.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แพลน บี 
มี เดีย จ ากัด (มหาชน ) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว  94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุ ง เทพมหานคร  10310 โทรศัพท์ : (662) 530-8053 ต่อ  131, 134 ภายในวันที่  12 เมษายน 2564  
เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์ของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถ
แจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมล์ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ 

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะ
ออกรหัสผู้ ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์ เพื่อใช้ส าหรับเข้า 
สู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  

1.3 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน 

➢ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้  

- แบบแจ้งการประชุม ท่ี TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้รับมอบ
ฉันทะลงลายมือช่ือแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ  
แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ  

โ ดยส่ งอี เ มล์ ม าที่  ircomsec@planbmedia.co.th หรื อ  ส่ ง ไปรษณี ย์ ม าที่ ฝ่ า ยนั กล งทุนสั มพันธ์   
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : (662) 530-8053 ต่อ 131, 134 ภายในวันที่  12 
เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์
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ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 
กลับไปทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ 

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะ
ออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมล์เพื่อ
ใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  

1.4 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลจะเข้าประชุมด้วยตนเอง 

➢ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้  

- แบบแจ้งการประชุม ท่ี TSD ได้จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นไดไ้ว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้มีอ านาจ 
ลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือช่ือแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี และรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคญัของบรษิัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลที่จะเข้าประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

โดยส่ งอี เ มล์ มาที่  ircomsec@planbmedia.co.th  หรื อ  ส่ ง ไปรษณี ย์ มาที่ ฝ่ ายนักลงทุนสั มพั นธ์   
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : (662) 530-8053 ต่อ 131, 134 ภายในวันที่  12 
เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้
บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ 

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะ
ออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์เพื่อใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบ
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

1.5 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน 

➢ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้  

- แบบแจ้งการประชุม ท่ี TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้รับมอบ
ฉันทะลงลายมือช่ือแล้ว 
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- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนา ใบขับขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ  

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

โดยส่งอีเมลมาที่ ircomsec@planbmedia.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท  
แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053 ต่อ 131, 134 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อ
ลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์ของผู้ถือหุ้นหรือผูร้บั
มอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมล์ที่ได้
แจ้งไว ้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะ
ออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมลเพื่อ
ใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  

1.6 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

➢ จะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านลา่งนี้ 

- แบบแจ้งการประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว  
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- ส าเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน  (Custodian)   
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)   

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
ประชุมและรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน  (Custodian) พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

โ ดยส่ งอี เ มล์ ม าที่  ircomsec@planbmedia.co.th หรื อ  ส่ ง ไปรษณี ย์ ม าที่ ฝ่ า ยนั กล งทุนสั มพันธ์   
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : (662) 530-8053 ต่อ 131, 134 ภายในวันที่  12 
เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 
กลับไปทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ 

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะ
ออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมลเพื่อใช้ส าหรับเข้า
สู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ  มาที่อีเมล์ ircomsec@planbmedia.co.th   
หรือส่งไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94  
(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053 ต่อ 131, 134 และเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2564 
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะมีดังต่อไปนี ้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

- แบบแจ้งการประชุม ท่ี TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลง
ลายมือช่ือแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

- แบบแจ้งการประชุม ท่ี TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลง
ลายมือช่ือแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ)  และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก 
และดูแลหุ้น 

- แบบแจ้งการประชุม ซึ่งผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือช่ือแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
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- ส าเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดยีน (Custodian) 
ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)  พร้อมประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี)   

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม
และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ง
ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผู้อื่น เข้า ร่วมประชุมแทน  หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบไม่ได้ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบก.) ผู้รับมอบฉันทะ
สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting และออกเสียงลงคะแนนได้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบข.) ผู้รับมอบฉันทะสามารถจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting เพ่ือออกเสียงลงคะแนนในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ
รับชมถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง Webex ซ่ึงบริษัทจะแจ้งช่องทางเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับชมการถ่ายทอดสดอีกคร้ังหนึ่ง
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)  

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  
ในหัวข้อ 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หัวข้อ 3 ขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุม หัวข้อ 4 การใช้งานฟังช่ันก์ค าถาม และหัวข้อ 5 การใช้งานฟังก์ช่ันเสียง 

4. การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่ งค าถามล่ วงหน้าที่ เ กี่ ยวข้องตามแต่ละวาระภายใน วันที่  12 เมษายน 2564 มาที่ อี เมล์  
ircomsec@planbmedia.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตาม
วาระที่ประชุม 
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5. การอ านวยความสะดวกช่องทางอื่น  
1. บริษัทอ านวยความสะดวกใหผู้้ถือหุ้นรับชมถ่ายทอดสดผา่นช่องทาง Facebook Private Group ค้นหาค าว่า  

PlanBAGM2021, https://www.facebook.com/groups/planbagm2021 
2. บริษัทมกีารบันทึกภาพและเสยีงตลอดการประชุม  

6. ชอ่งทางการติดต่อ  

หากผู้ ถื อหุ้ น มี ค า ถ าม เพิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย วกั บก า ร เ ข้ า ร่ ว มประ ชุม สามัญประจ า ปี  2564 ส าม า รถติ ด ต่ อ ได้ ที่  
ircomsec@planbmedia.co.th หรือ โทรศัพท:์ (662) 530-8053 ต่อ 131, 134  

 
หมายเหตุ: 
การด าเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผูถ้ือหุ้นในการเข้าประชุมผูถ้ือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครอง
ตามที่กฎหมายก าหนด  
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