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ขอปฎิบัติสําหรับการเขาประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-MEETING) และการมอบฉันทะ 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมตองสงเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไวมายัง
บริษัทฯ ภายใน วันท่ี 27 เมษายน 2564 เม่ือบริษัทไดตรวจสอบขอมูลตามรายชื่อผูถือหุนตามขอมูลปดสมุดทะเบียน
รายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมถูกตองครบถวนแลว ผูใหบริการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะสง Link 
สําหรับการเขารวมประชุมและคูมือการเขาใชงานไปยังอีเมลท่ีทานไดสงมาแจงบริษัท โดยจะสง link ลวงหนากอนวัน
ประชุม  

การแจงความประสงคเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) 

ผูถือหุนท่ีตองการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองแจงความประสงคท่ีจะเขารวมประชุม ได 2 วิธี
ดังตอไปน้ี 

1. ดวยวิธีสงขอมูลทาง E-Mail: ir@newsnetwork.co.th 
2. ดวยไปรษณียลงทะเบียนมาท่ี ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

กรณีผูถือหุนตองการแจงความประสงคเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting)  

โปรดกรอกเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) โดยขอใหทานระบุ 
อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพทมือถือของทาน ใหชัดเจน สําหรับใชในการลงทะเบียนเขารวมประชุม  

1. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพ่ือยืนยันสิทธิเขารวมประชุม E-meeting  
1.1 ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถือหุนประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o สําเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชนบัตรประจําตัวประชาชน หรือ         

บัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล 
ขอใหผูถือหุนแนบหลักฐานประกอบดวย 

 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูมอบฉันทะ เชนสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว

ขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุและลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะ 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชนสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตร
ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูรับมอบฉันทะ 
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1.2 ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

 กรณีผู มี อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  (กรรมการ) ประสงค เขารวมประชุมดวยตนเอง  ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม              
ผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล(กรรมการ) เชนสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนา
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไม
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีท่ีมีการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุมแทน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรครบถวนแลว 
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม  ผู

ถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล(กรรมการ) เชนสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนา
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไม
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดกลาว
ขางตน 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดกลาวขางตน ไมใชเอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถือหุนจะตองแสดงเอกสาร
คําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถือหุน หรือ โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน (ในกรณี
เปนนิติบุคคล) 

2. สงเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ขอ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอมเอกสาร
ประกอบตางๆ (ขอ 2) โดยจัดสงมาใหบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 

 ชองทาง E-Mail : ir@newsnetwork.co.th 

 ชองทางไปรษณีย :  
ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 โซนเอ ซ.เฉยพวง 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
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การเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) 
1. เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่แจงความประสงคเขารวมประชุมและไดรับการตรวจสอบครบถวนแลว ทาน

จะไดรับ E-Mail จํานวน 2 ฉบับจากทางผูใหบริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเปน Link สําหรับการเขารวมประชุม และ
คูมือการเขาใชงานระบบ กอนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคูมือวิธีการใชงานระบบการประชุม E-meeting โดย
ละเอียด กรณีที่ยังไมไดรับ E-Mail ดังกลาวภายในวันที่ 27 เมษายน 2564  ใหติดตอบริษัทโดยทันที 

2. การเขารวมประชุมและการลงคะแนนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถใชไดกับคอมพิวเตอร / โนตบุค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพมือถือผาน Web Browser : Chrome ดวยอินเตอรเน็ตความเร็ว 
4G หรืออินเตอรเน็ตบานพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขารวมประชุมผานทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือ จะตองติดต้ังโปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting กอนเขารวมประชุม ซึ่งสามารถ download ไดดังนี้ 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

3. ระบบจะเปดใหเขารวมประชุมลวงหนา 60 นาที กอนเริ่มการประชุม อยางไรก็ตามการถายทอดสดจะเริ่มเมื่อ
ถึงเวลาประชุมเทานั้น  

4. การเขาสูระบบผูเขารวมประชุมจะตองใชขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน และเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหุน 
5. การลงคะแนนผานระบบ E-Voting ทานจะสามารถลงคะแนนแตละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น กรณีที่ไมไดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวาทาน
ลงคะแนนเสียงเปนเห็นดวยโดยทันที (ใชวิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดวย) 

6. กรณีที่ผูเขารวมประชุมติดปญหาในการใชงานระบบ E-meeting ทานสามารถติดตอบริษัท โอเจ อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุไวใน E-Mail ที่จัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 
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*** การประชุม E-meeting นี้จะเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสเทานั้น และจะไมมีการจัดสถานที่การ

ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความรวมมือผูถือหุนไมเดินทางมาที่บริษัท*** 

กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ  

สําหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมแบบ E-meeting ดวยตนเองหรือไมสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ
ทานอ่ืนเขารวมประชุมแบบ E-meeting ได หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ กรุณาสงหนังสือ
มอบฉันทะ โดยระบุผูรับมอบฉันทะเปนกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งตามท่ีบริษัทไดกําหนดไวพรอมเอกสารประกอบ 
ใหบริษัท ภายในวันท่ี 27 เมษายน 2564 ผานชองทางตอไปน้ี 

 ทางอีเมล :  ir@newsnetwork.co.th 

 ทางไปรษณีย:  
ฝายนักลงทุนสมัพันธ-เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซ.เฉยพวง 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเหตุ : กรณีท่ีผูถือหุนระบุการลงคะแนนเสียงแตละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามท่ีทานไดระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทาน้ันไมสามารถแบงการออกคะแนนเสียงเปนบางสวนได (เวนแตเปนการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian) 

กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุน  
กรุณานําสงขอมูลตอไปน้ี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) กรอกขอความถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผู
มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูรับมอบอํานาจ พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

3. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทo 
4. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
6. จัดสงขอมูล ผานชองทางตอไปน้ี 

 ทางอีเมล : ir@newsnetwork.co.th 

 ทางไปรษณีย:  



  สิ่งทีส่งมาดวย 2 

 

 

ฝายนักลงทุนสมัพันธ-เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซ.เฉยพวง 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

การสงคําแนะนําหรือคําถามเก่ียวของกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวของกับ
วาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-meeting  

 กรณีทานผูถือหุนมีความประสงคจะสงคําแนะนําหรือคําถามตาง ๆ สามารถกระทําได 2 วิธี ดังตอไปนี้ 

1. สงคําแนะนําหรือคําถามลวงหนาใหบริษัทกอนวันประชุม ผานชองทางดังตอไปน้ี 

 อีเมล : ir@newsnetwork.co.th 

 โทรศัพท :  02-273-8351-5 

 ทางไปรษณีย :  
ฝายนักลงทุนสมัพันธ-เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซ.เฉยพวง 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
 

2. สงคําแนะนําหรือคําถามระหวางการประชุม สําหรับผูท่ีเขารวมประชุม E-MEETING โดยผูเขารวมประชุม
จะตองระบุชื่อและนามสกุล พรอมแจงวาเปนผูถือหุนเขารวมประชุมเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนท่ีจะมี
การสงคําแนะนําหรือคําถามทุกครั้ง บริษัทเปดชองทางในการสงคําแนะนําและคําถามระหวางประชุม ดังน้ี 

 ชองทางการสนทนาระบบพิมพขอความ (Chat)  

 ชองทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเขารวมประชุมจะกดปุมยกมือ และเปดไมคโครโฟนท่ีอุปกรณ
ของตนเอง หลังจากท่ีเจาหนาท่ีควบคุมระบบสงคําเชิญใหทานสนทนาได และกรุณาปดไมคโครโฟน
หลังจากท่ีสนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการเขารวมประชุมที่ถูก
จัดสงไปยังอีเมลของผูเขารวมประชุม) 

ท้ังน้ี หากผูถือหุนมีขอสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดตอเจาหนาท่ี ดังน้ี 
1. เร่ืองการสงเอกสารยืนยันตัวตนเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ติดตอ

เลขานุการบริษัทเพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมได ตามชองทางการติดตอบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 
2. เร่ืองข้ันตอนการเขารวมประชุมและการลงคะแนนเสียงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) กรณีท่ียืนยัน

ตัวตนอยางถูกตองและครบถวนแลว ติดตอบริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทท่ีระบุ
ไวใน E-Mail ท่ีจัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 


