
 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 
บริษัทจะจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะ

จดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2563 โดยท่านผู้ ถือหุ้นจะต้องยืนยนัตวัตนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น ในระหว่าง 8 เมษายน 2565 เวลา 
08:00 น. ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาคู่มือการใช้งานระบบประชุม
อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น สิ่งท่ีสง่มาด้วย 10 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และการส่ง
ค าถามลว่งหน้ามีรายละเอียด ดงันี ้ 

 
1. การลงทะเบียนแสดงความจ านงเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น  

1.1 ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาท่ีประสงค์จะใช้บตัรประจ าตวัประชาชนในการยืนยนัตวัตน และประสงค์จะเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองโดยการยืนยนัตวัตนผ่านระบบ DAP  
e-Shareholder Meeting ได้ท่ี  
URL: https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=9iktQrNPMOfOzW0DE66ye8tBXugZ

%2fDYgnlJq00qhQXCfAAL2oyLqyQ%3d%3d  
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะออกรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ให้กบั 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ส าหรับเข้าสูร่ะบบในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  
 
1.2 ผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาท่ีประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตวัตนและประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จะต้องสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบใุนด้านลา่งนี ้ 

-  หนงัสือเชิญประชมุซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว  
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส านาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้ ถือหุ้ นท่ียังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐาน
ประกอบด้วย  

โดยส่งเอกสารมาท่ีอีเมล์ : weena@playpark.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท 
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามค าแหง ถนน
พระราม 9 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เพ่ือ

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=9iktQrNPMOfOzW0DE66ye8tBXugZ%2fDYgnlJq00qhQXCfAAL2oyLqyQ%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=9iktQrNPMOfOzW0DE66ye8tBXugZ%2fDYgnlJq00qhQXCfAAL2oyLqyQ%3d%3d
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ลงทะเบียน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นสง่เอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบอุีเมล์ของท่านผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้บริษัทสามารถ 
แจ้งรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) กลบัไปทางอีเมล์ท่ีท่านผู้ ถือหุ้นได้แจ้งไว้  
เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัท
จะออกรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ให้กบัผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์เพ่ือใช้ส าหรับเข้า 
สูร่ะบบในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
 
1.3 ผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน  จะต้องส่งเอกสารยืนยัน
ตวัตนตามท่ีระบใุนด้านลา่งนี ้ 

- หนงัสือเชิญประชมุซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว  
- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ 
ข. แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ และลงลายมือช่ือของผู้ มอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนา 
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ  ซึง่ผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

โดยส่งเอกสารมาท่ีอีเมล์ : weena@playpark.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท 
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามค าแหง  
ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565  
เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์ของท่านผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้บริษัท
สามารถ แจ้งรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) กลบัไปทางอีเมล์ท่ีท่านผู้ ถือหุ้นได้แจ้งไว้  
เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัท
จะออกรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ให้กบัผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์เพ่ือใช้ส าหรับเข้า 
สูร่ะบบในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
 
1.4 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลไทย โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลจะเข้าประชมุด้วยตนเอง จะต้องสง่
เอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบใุนด้านลา่งนี ้ 

- หนงัสือเชิญประชมุซึง่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลลงลายมือช่ือแล้ว  
- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
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- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ออกไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวนัประชุม และ
รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี)  

โดยส่งเอกสารมาท่ีอีเมล์ : weena@playpark.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท 
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามค าแหง  
ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565  
เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์ของท่านผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้บริษัท
สามารถ แจ้งรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) กลบัไปทางอีเมล์ท่ีท่านผู้ ถือหุ้นได้แจ้งไว้  
เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัท
จะออกรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ให้กบัผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์เพ่ือใช้ส าหรับเข้า 
สูร่ะบบในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

 
1.5 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลไทย โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์ท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าประชมุแทน จะต้องสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบใุนด้านลา่งนี ้ 

- หนงัสือเชิญประชมุซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ และ ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนา 
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายุของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง   

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนา 
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ออกไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวนัประชุม และ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

โดยส่งเอกสารมาท่ีอีเมล์ : weena@playpark.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท 
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามค าแหง  
ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565  
เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์ของท่านผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้บริษัท
สามารถ แจ้งรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) กลบัไปทางอีเมล์ท่ีท่านผู้ ถือหุ้นได้แจ้งไว้  
เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัท
จะออกรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ให้กบัผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์เพ่ือใช้ส าหรับเข้า 
สูร่ะบบในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
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1.6 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น จะต้องสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบใุนด้านลา่งนี ้ 

- หนงัสือเชิญประชมุซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท า 
การแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 
ครบถ้วนแล้ว 

- ส าเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  
ก่อนวนัประชุม และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของ 
คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

- หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน  

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ  

โดยส่งเอกสารมาท่ีอีเมล์ : weena@playpark.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท 
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามค าแหง  
ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565  
เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมล์ของท่านผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้บริษัท
สามารถ แจ้งรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) กลบัไปทางอีเมล์ท่ีท่านผู้ ถือหุ้นได้แจ้งไว้  
เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัท
จะออกรหสัผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ให้กบัผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์เพ่ือใช้ส าหรับเข้า 
สูร่ะบบในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

ไมว่า่กรณีใดหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาท่ีอีเมล์ : weena@playpark.com 
หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 51 อาคาร

mailto:weena@playpark.com
mailto:weena@playpark.com


เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามค าแหง ถนนพระราม 9 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เอกสารประกอบการมอบฉนัทะมีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา  
- หนงัสือเชิญประชมุซึง่ผู้มอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนโดยให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ 
ข แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ (บริษัทแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข และระบุการ
ออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือช่ือของผู้ มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน
แล้ว  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล  
- หนงัสือเชิญประชมุซึง่ผู้มอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนโดยให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ 
ข แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ (บริษัทแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข และระบุการ
ออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน
แล้ว  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง   

- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ออกไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวนัประชุม และ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

- หนงัสือเชิญประชมุซึง่ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ลงลายมือช่ือแล้ว  
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- ส าเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)   

- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ออกไม่เกิน 1 เดือน 
ก่อนวนัประชุม และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  



- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน  

หมายเหตุ :  
(1) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้

หนงัสือมอบฉันทะแบบไม่ได้ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ก) ผู้ รับมอบ
ฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting และออกเสียงลงคะแนนได้
ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

(2) ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ข) ผู้ รับมอบฉันทะ
จะไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting เพ่ือออกเสียงลงคะแนนในวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อีก โดยผู้ ถือหุ้นจะสามารถรับชมการประชุมได้ โดยบริษัทจะแจ้งช่องทางเพ่ือให้ 
ผู้ ถือหุ้นรับชมการประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชมุ  
 

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E- AGM)  
ผู้ ถือหุ้นควรศกึษาคูม่ือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมา

ด้วย 10 
 

4. การส่งค าถามล่วงหน้า  
ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องตามแต่ละวาระภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 มาท่ีอีเมล์ 

weena@playpark.com ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามได้
ตามวาระท่ีประชมุ 

 
5. ช่องทางการตดิต่อ  
 หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปี 2565 สามารถติดตอ่สอบถาม
ได้ท่ี weena@playpark.com หรือ โทร 096-7186682 
 

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนดและเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่
ผู้ ถือหุ้ นในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามค าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11 
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