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       วันที่............เดือน.............................พ.ศ............ 
 
 

(1) ขาพเจา                    สัญชาติ       ………....... 
 I/we                     Nationality  
 อยูบานเลขท่ี          
 Address          

 
 
 
 
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 
 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม   .………................................ หุน 
 Holding the total amount of      shares 

  
 

                            d          y 

ประสงคจะเขารวมประชุม และลงคะแนนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2564 โดยตองการเขารวมประชุม 

 

  เขารวมประชุมดวยตัวเอง 

        มอบฉันทะให (นาย / นาง / นางสาว)………………………………….......................... 

พ  หมายเลขบัตรประชาชน…………….……………....ไดเขารวมประชุมดังกลาวขางตนf 

(3) ขอมูลในการจัดสงวิธีการเขารวมประชุม 

                           อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
      พ 
                           เบอรโทร………………………………………………………………………..(โปรดระบุ) 
g 
(4) จัดสงเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน (ตามส่ิงที่สงมาดวย 14 วิธีการเขารวมประชุม) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
(5) เม่ือทานไดรับการยืนยันตัวตนแลวบริษัทฯ จะจัดสงลิงคการเขารวมประชุมและวิธีการเขารวมประชุมไปยัง
 อีเมลที่ทานไดระบุ 
(6)  ในวันประชุมผูถือหุนจะตองเตรียม เลขบัญชีผูถือหุน และเลขบัตรประชาชนไว สําหรับการเขารวมประชุม
   ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

 

……………………………………………………...

……………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………… 

ใบตอบรับเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัท นิวส เนต็เวริค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of News Network Corporation Public Company Limited 

หากทานไมสามารถเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และประสงคเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้ 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามตามสิ่งที่สงมาดวย และปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมกับนํา

หนังสือมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเขารวมประชุมโดยสงใหแกเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันที่

กําหนดดวย และในกรณีที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูเขารวมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะที่สงมาดวย โดยทานสามารถสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัทจัดการโดยซองไปรษณียตอบรับ 

ตามท่ีไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
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ข้อปฏิบัตสิาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-MEETING) และการมอบฉันทะ 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมตองสงเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไวมายัง
บริษัทฯ ภายใน วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เม่ือบริษัทฯ ไดตรวจสอบขอมูลตามรายชื่อผูถือหุนตามขอมูลปดสมุดทะเบียน
รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมถูกตองครบถวนแลว ผูใหบริการจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จะสง Link 
สําหรับการเขารวมประชุมและคูมือการเขาใชงานไปยังอีเมลที่ทานไดสงมาแจงบริษัท โดยจะสง Link ลวงหนากอนวัน
ประชุม  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) 

ผูถือหุนที่ตองการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จะตองแจงความประสงคที่จะเขารวมประชุม ได 2 วิธี
ดังตอไปนี้ 

1. ดวยวิธีสงขอมูลทาง E-Mail: ir@newsnetwork.co.th 
2. ดวยไปรษณียลงทะเบียนมาท่ี : 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting)  

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

1. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเขารวมประชุม E-meeting  
1.1 ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถือหุนประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o สําเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือ         

บัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล 
ขอใหผูถือหุนแนบหลักฐานประกอบดวย 

 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูมอบฉันทะ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร

ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะ 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไม
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูรับมอบฉันทะ 
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1.2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
 กรณีผู มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ)  ประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง  ผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม              

ผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยัง
ไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีที่มีการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุมแทน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรครบถวนแลว 
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม  ผู

ถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยัง
ไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามท่ีไดกลาว
ขางตน 

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

2. สงเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (ขอ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอมเอกสาร
ประกอบตาง ๆ (ขอ 2) โดยจัดสงมาใหบริษัท ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
 ชองทาง E-Mail : ir@newsnetwork.co.th 
 ชองทางไปรษณีย :  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซ.เฉยพวง 
ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) 
1. เม่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่แจงความประสงคเขารวมประชุมและไดรับการตรวจสอบครบถวนแลว ทาน

จะไดรับ E-Mail จํานวน 2 ฉบับจากทางผูใหบริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเปน Link สําหรับการเขารวมประชุม และ
คูมือการเขาใชงานระบบ กอนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคูมือวิธีการใชงานระบบการประชุม E-meeting โดย
ละเอียด กรณีที่ยังไมไดรับ E-Mail ดังกลาวภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ใหติดตอบริษัทโดยทันที 

2. การเขารวมประชุมและการลงคะแนนผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส สามารถใชไดกับคอมพิวเตอร / โนตบุค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือผาน Web Browser : Chrome ดวยอินเตอรเน็ตความเร็ว 
4G หรืออินเตอรเน็ตบานพื้นฐาน  

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?i

d=us.zoom.videomeetings 

3. ระบบจะเปดใหเขารวมประชุมลวงหนา 60 นาที กอนเริ่มการประชุม อยางไรก็ตามการถายทอดสดจะเร่ิมเม่ือ
ถึงเวลาประชุมเทานั้น  

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

ดวย หรืองดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น กรณีที่ไมไดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวาทาน
ลงคะแนนเสียงเปนเห็นดวยโดยทันที (ใชวิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดวย) 

6. กรณีที่ผูเขารวมประชุมติดปญหาในการใชงานระบบ E-meeting ทานสามารถติดตอ บริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุไวใน E-Mail ที่จัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 
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*** การประชุม E-meeting นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานที่การ
ประชุมในรูปแบบเดมิ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดนิทางมาที่บริษัท *** 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ  

สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมแบบ E-meeting ดวยตนเองหรือไมสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ
ทานอื่นเขารวมประชุมแบบ E-meeting ได หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ กรุณาสงหนังสือ
มอบฉันทะ โดยระบุผูรับมอบฉันทะเปนกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งตามที่บริษัทไดกําหนดไวพรอมเอกสารประกอบ 
ใหบริษัท ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผานชองทางตอไปนี้ 

 ทางอีเมล์ :  ir@newsnetwork.co.th 
 ทางไปรษณีย์:  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถือหุนระบุการลงคะแนนเสียงแตละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามที่ทานไดระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง เพียงอยางใดอยางหน่ึงเทานั้นไมสามารถแบงการออกคะแนนเสียงเปนบางสวนได (เวนแตเปนการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น  
กรุณานําสงขอมูลตอไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) กรอกขอความถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือผู
มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

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

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

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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6. จัดสงขอมูล ผานชองทางตอไปนี้ 
 ทางอีเมล : ir@newsnetwork.co.th 
 ทางไปรษณีย:  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

การส่งคําแนะนําหรือคําถามเก่ียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเก่ียวข้องกับ
วาระใด ๆ ซึ่งจะพจิารณาในการประชุม E-meeting  

 กรณีทานผูถือหุนมีความประสงคจะสงคําแนะนําหรือคําถามตาง ๆ สามารถกระทําได 2 วิธี ดังตอไปนี้ 

1. สงคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าใหบริษัทกอนวันประชุม ผานชองทางดังตอไปนี้ 
 อีเมล : ir@newsnetwork.co.th 
 โทรศัพท :  02-273-8351-5 
 ทางไปรษณีย :  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ – เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

2. สงคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผูที่เขารวมประชุม E-MEETING โดยผูเขารวมประชุม
จะตองระบุชื่อและนามสกุล พรอมแจงวาเปนผูถือหุนเขารวมประชุมเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนที่จะมี
การสงคําแนะนําหรือคําถามทุกคร้ัง บริษัทเปดชองทางในการสงคําแนะนําและคําถามระหวางประชุม ดังนี้ 

 ชองทางการสนทนาระบบพิมพขอความ (Chat)  
 ชองทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเขารวมประชุมจะกดปุมยกมือ และเปดไมโครโฟนท่ีอุปกรณของ

ตนเอง หลังจากท่ีเจาหนาที่ควบคุมระบบสงคําเชิญใหทานสนทนาได และกรุณาปดไมโครโฟน
หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกคร้ัง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการเขารวมประชุมที่ถูก
จัดสงไปยังอีเมลของผูเขารวมประชุม) 

ทั้งนี้ หากผูถือหุนมีขอสงสัยเก่ียวกับการประชุมสามารถติดตอเจาหนาที่ ดังนี้ 
1. เร่ืองการสงเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ติดตอ

เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได ตามชองทางการติดตอบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 
2. เร่ืองขั้นตอนการเขารวมประชุมและการลงคะแนนเสียงผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน

ตัวตนอยางถูกตองและครบถวนแลว ติดตอ บริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุ
ไวใน E-Mail ที่จัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 
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