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 การยนืยนัตัวตน และวธีิการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

บริษัทจะจดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศุกรท์ี่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยทา่น

ผูถื้อหุน้จะตอ้งยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ ในระหว่างวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. 

ถึงวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถศึกษาคูม่ือการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกส์

ส  าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

การลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะใหก้บักรรมการตรวจสอบของบริษัท และการสง่ค าถามลว่งหนา้มี

รายละเอียดดงันี ้

1. การลงทะเบียนแสดงความจ านงเข้าร่วมการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การลงทะเบียนแสดงความจ านงเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ แบง่เป็น 6 กรณี ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนในการยืนยนัตวัตน และประสงคจ์ะเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยตนเอง 

➢ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP  
e-Shareholder Meeting ไดท้ี ่

➢ URL: 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=TVAHOCVfkMhDyIyF8V7%2f4s3sJRC2zUiggt
a8iQP7MIqqlVueKc%2fMVA%3d%3d 

➢ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะออกรหสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) ใหก้บั 
ผูถื้อหุน้ เพื่อใชส้  าหรบัเขา้สูร่ะบบในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

1.2 ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใชเ้อกสารอื่นในการยืนยนัตวัตนและประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง 

➢ ผูถื้อหุน้จะตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบใุนดา้นลา่งนี ้ 

- แบบแจง้การประชมุ ที่ TSD ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามที่อยูท่ี่ผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ไวก้บั TSD ซึง่ผูถื้อหุน้
ลงลายมือช่ือแลว้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูถื้อหุน้ที่ยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=TVAHOCVfkMhDyIyF8V7%2f4s3sJRC2zUiggta8iQP7MIqqlVueKc%2fMVA%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=TVAHOCVfkMhDyIyF8V7%2f4s3sJRC2zUiggta8iQP7MIqqlVueKc%2fMVA%3d%3d
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โดยส่งอีเมลม์าที่: companysecretary@planbmedia.co.th หรือ ส่งไปรษณียม์าที่ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ 
บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เลขที ่1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง  กรุง เทพมหานคร  10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053 ต่อ  422, 420 ภายในวันที่  18 
พฤศจิกายน 2564 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ส่งเอกสารทางไปรษณีย ์โปรดระบุอีเมล์ของท่าน 
ผูถื้อหุน้เพื่อใหบ้ริษัทสามารถแจง้รหสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) กลบัไปทางอีเมลท์ี่
ทา่นผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ไว ้

เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) แลว้ 
บริษัทจะออกรหัสผูใ้ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเ์พื่อใช้
ส  าหรบัเขา้สูร่ะบบในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  

1.3 ผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุแทน 

➢ ผูถื้อหุน้จะตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบใุนดา้นลา่งนี ้ 

- แบบแจง้การประชุม ที่ TSD ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามที่อยู่ที่ผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ไวก้ับ TSD ซึ่งผูร้บั
มอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 

- หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น  โดยใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. 
หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดยีวเทา่นัน้ และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉนัทะ ซึ่งผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ  

โดยสง่อีเมลม์าที่ companysecretary@planbmedia.co.th หรอื สง่ไปรษณียม์าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท:์ (662) 530-8053 ต่อ 422, 420  ภายในวนัที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ 
โปรดระบอุีเมลข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเพื่อใหบ้ริษัทสามารถแจง้รหสัผูใ้ช ้ (Username) และ 
รหสัผา่น (Password) กลบัไปทางอีเมลท์ี่ไดแ้จง้ไว ้

เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) แลว้ 
บรษัิทจะออกรหสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผา่น (Password) ใหก้บัผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะผา่น
ทางอีเมลเ์พื่อใชส้  าหรบัเขา้สูร่ะบบในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  
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1.4 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลไทย โดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลจะเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

➢ ผูถื้อหุน้จะตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบใุนดา้นลา่งนี ้ 

- แบบแจง้การประชุม ที่ TSD ไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ตามที่อยู่ที่ผูถื้อหุน้ไดไ้วแ้จง้กับ TSD ซึ่งผูม้ี
อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลลงลายมือช่ือแลว้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล ซึง่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี และรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถา้มี) และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลที่จะเขา้ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็น
ผูถื้อหุน้ 

โดยสง่อีเมลม์าที่ companysecretary@planbmedia.co.th หรอื สง่ไปรษณียม์าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท:์ (662) 530-8053 ต่อ 422, 420 ภายในวนัที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผูถื้อหุน้สง่เอกสารทางไปรษณีย ์โปรดระบอุีเมลข์องผูถื้อหุน้
เพื่อใหบ้รษัิทสามารถแจง้รหสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผา่น (Password) กลบัไปทางอีเมลท์ี่ไดแ้จง้ไว ้

เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) แลว้ 
บริษัทจะออกรหสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) ใหก้ับผูถื้อหุน้ผ่านทางอีเมลเ์พื่อใช้
ส  าหรบัเขา้สูร่ะบบในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

1.5 ผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงคท์ี่จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้
ประชมุแทน 

➢ ผูถื้อหุน้จะตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบใุนดา้นลา่งนี ้ 

- แบบแจง้การประชุม ที่ TSD ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามที่อยู่ที่ผูถื้อหุน้ไดไ้วแ้จง้กบั TSD ซึ่งผูร้บั
มอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น โดยใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 
หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บั
มอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  
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- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอ  านาจลงนามแทน
นิติบคุคล ซึง่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ  

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งออกไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม และ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลพรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

โดยสง่อีเมลมาที่ companysecretary@planbmedia.co.th หรอื สง่ไปรษณียม์าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เลขที ่1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขต
วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053 ต่อ 422, 420 ภายในวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย ์
โปรดระบอุีเมลข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเพื่อใหบ้ริษัทสามารถแจง้รหสัผูใ้ช ้ (Username) และ 
รหสัผา่น (Password) กลบัไปทางอีเมลท์ี่ไดแ้จง้ไว ้

เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) แลว้ 
บริษัทจะออกรหัสผูใ้ช ้(Username) และ รหัสผ่าน (Password) ใหก้ับผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ 
ผา่นทางอีเมลเพื่อใชส้  าหรบัเขา้สูร่ะบบในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  

1.6 ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูล
หุน้ 

➢ จะตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบใุนดา้นลา่งนี ้

- แบบแจง้การประชมุ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

- ส าเนาหนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน  (Custodian)   
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)   

- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี 
ก่อนวันประชุมและรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน  

mailto:companysecretary@planbmedia.co.th
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(Custodian) พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้มี
อ  านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาใบขบัขี่ หรอืส าเนา
หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสั
โตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉนัทะแทน  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

โดยสง่อีเมลม์าที่ companysecretary@planbmedia.co.th หรอื สง่ไปรษณียม์าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท:์ (662) 530-8053 ต่อ 422, 420 ภายในวนัที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย ์
โปรดระบอุีเมลข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเพื่อใหบ้ริษัทสามารถแจง้รหสัผูใ้ช ้ (Username) และ 
รหสัผา่น (Password) กลบัไปทางอีเมลท์ี่ไดแ้จง้ไว ้

เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) แลว้ 
บริษัทจะออกรหสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) ใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะ ผ่านทางอีเมล
เพื่อใชส้  าหรบัเขา้สูร่ะบบในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  

2. กรณีผู้ถอืหุ้นประสงคท์ี่จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท 

ขอ้มลูกรรมการตรวจสอบ 
1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์  กรรมการตรวจสอบ 

ข อ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ง ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ พ ร้ อ ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ม อ บ ฉั น ท ะ  ม า ที่ อี เ ม ล 
companysecretary@planbmedia.co.th หรือสง่ไปรษณียม์ายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั 
(มหาชน)  เลขที่ 1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท:์ (662) 530-8053 ต่อ 422, 420 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรว่มมือโปรด
สง่เอกสารถึงบรษัิท ภายในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะมีดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 

- แบบแจง้การประชมุ ที่ TSD ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามที่อยูท่ี่ผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ไวก้บั TSD ซึง่ผูม้อบฉนัทะ
ลงลายมือช่ือแลว้ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น โดยใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ 
ข. แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ (บรษัิทแนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุาร
ออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ) และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉันทะ ซึ่งผูม้อบฉันทะไดล้ง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

- แบบแจง้การประชมุ ที่ TSD ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามที่อยูท่ี่ผูถื้อหุน้ไดไ้วแ้จง้กบั TSD ซึง่ผูม้อบฉนัทะ
ลงลายมือช่ือแลว้ 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น โดยใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ (บริษัทแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ
ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)  และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและติดอากรแสตมป์
ครบถว้นแลว้  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนา
หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย ์ซึง่ออกไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ และรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลพรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก 
และดแูลหุน้ 

- แบบแจง้การประชมุ ซึง่ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ลงลายมือช่ือแลว้ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจกระท า
การแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  
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- ส าเนาหนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian)  พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)   

- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนั
ประชุมและรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน  (Custodian) พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสั
โตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสั
โตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบไม่ได้ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ 
ก.) ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting และออกเสียงลงคะแนน
ได้ในวันประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ข.) ผู้รับมอบฉันทะ
สามารถจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting เพื่อออกเสียงลงคะแนนในวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง Webex ซ่ึงบริษัท
จะแจ้งช่องทางเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นรับชมการถา่ยทอดสดอีกคร้ังหน่ึงก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- EGM)  

ขอใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาคูม่ือการใชง้านระบบการประชมุอิเลก็ทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ใน
หวัขอ้ 1 เตรยีมพรอ้มก่อนใชง้านระบบประชมุอิเลก็ทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ หวัขอ้ 3 ขัน้ตอนการเขา้รว่ม
ประชมุ หวัขอ้ 4 การใชง้านฟังชั่นกค์  าถาม และหวัขอ้ 5 การใชง้านฟังกช์ั่นเสยีง 

4. การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่เก่ียวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มาที่อีเมล ์
companysecretary@planbmedia.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามที่เก่ียวขอ้งในแต่ละวาระบนัทึกในรายงาน
การประชุมภายหลงัการประชุมเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมในวันประชุมยงัคง
สามารถสอบถามไดต้ามวาระท่ีประชุม 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 7 

สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 7 หนา้ 89 จาก 104  

5. ช่องทางการติดต่อ  

หากผู้ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติมเ ก่ียวกับการเข้าร่วมประชุม วิสามัญ ครั้งที่  1/2564 สามารถติดต่อได้ที่  
companysecretary@planbmedia.co.th หรอื โทรศพัท:์ (662) 530-8053 ตอ่ 422, 420 

 
หมายเหตุ: 
การด าเนินการของบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในการจดัประชุมผูถื้อหุน้
ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting บรษัิทจะเก็บรวบรวมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้เพื่อเป็น
การปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชนใ์นการบรกิารแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ผูถื้อ
หุน้จะไดร้บัความคุม้ครองตามที่กฎหมายก าหนด  
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