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 วนัท่ี 7 เมษายน  2564  
 
เรือ่ง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.    ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 

2. รายงานประจ าปีและงบการเงิน 2563 
3. ขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
4.    ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

  5.    ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนน 
6.    ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเขา้ประชมุ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
9.  แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

 
 เนื่องดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ไดม้ีมติใหเ้รียก
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน  2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคริสตลั 2-4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ 
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตนู า้-อนสุาวรยีช์ยัสมรภมูิ กรุงเทพมหานคร 10400  (แผนที่สถานท่ีจดัการประชุมปรากฎตามสิ่งที่
สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 9) โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  
บรษัิทฯ ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้ง และไดน้ าสง่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซดข์องบริษัทฯ  (www.newsnetwork.co.th) แลว้ และมีรายละเอียด
ตามส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณารบัรอง
รายงานการประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2563 ที่ผ่านมา 
คณะกรรมการจึงไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานในปี 2563 ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  รบัทราบผลการ
ด าเนินงานในปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจ าปี 
2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ
งบการเงินอื่นๆ ส าหรบัรอบบญัชีปี 2563 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงน าเสนอ
ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ส าหรบัรอบปีบัญชี 2563 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563          
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินแบบไม่มีเง่ือนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ  ซึ่งมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของ
บรษัิทฯ  หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ  ยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ดงันั้นเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีผลประกอบการก าไร งบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน  81.22 ลา้นบาท แต่เนื่องจากยงัคงมีผลขาดทนุสะสม ซึ่งตามกฎหมายจึงยงัไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได ้จึงท าใหไ้มส่ามารถจดัสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรบัปี 2563 ได ้ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนมุตัิงดการจดัสรรก าไร 
และอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบรษัิทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุสะสม 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 13 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนีม้ี
จ านวน 3 คน   ประกอบดว้ย 

  1. นายวิโรจน ์ วชิรเดชกลุ 
  2. นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม 
  3. นายประพฒัน ์ ยอขนัธ ์

 อนึ่ง ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  ก าหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ จะตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และ                
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
 (ก) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหุน้ท่ีถือ (หนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง) 
 (ข) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
 (ค) ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหผู้ท้ี่เป็นประธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียได้พิจารณาประวัติและ
คณุสมบตัิการเป็นกรรมการของกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระทัง้ 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาไดน้ าเสนอ
แลว้ เห็นวา่เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้น ไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณ์
อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 พิจารณาแตง่ตัง้นายวิโรจน ์ วชิรเดชกลุ นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม และนายประพฒัน ์ ยอขนัธ ์กรรมการซึง่
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน ดงักลา่วเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวตัิและ
รายละเอียดของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชนส์งูสดุ ตลอดจนค านึงถึงความ
เหมาะสมตามแนวปฏิบตัิที่ดใีนการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
ดงันี ้
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 1. ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนรายเดือนจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารและกรรมการอิสระเทา่นัน้ 
 2. พิจารณาภาระ หน้าที่  ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ  และแนวปฏิบตัิในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 3. ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรใหป้รบัลดอตัราค่าตอบแทนในส่วนค่าเบีย้
ประชมุจ่ายรายครัง้ ดงันัน้บริษัทฯ จึง ไดพ้ิจารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ในสว่นค่าเบีย้
ประชมุจ่ายรายครัง้นอ้ยกวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
และค่าตอบแทนในส่วนอื่นใหค้งอตัราเดียวกับอตัราค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ดงันี ้

 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน 
ประธานกรรมการ 35,000.00   บาท/ เดือน 35,000.00   บาท/ เดือน 
กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 30,000.00   บาท/ เดือน 30,000.00   บาท/ เดือน 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 
 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าเบีย้ประชุมจ่ายรายคร้ัง 
คา่เบีย้ประชมุกรรมการ   
กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร  ไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ ไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 6,000.00  บาท/ ครัง้ 5,000.00  บาท/ ครัง้ 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 8,000.00  บาท/ ครัง้ 7,000.00  บาท/ ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ 6,000.00  บาท/ ครัง้ 5,000.00  บาท/ ครัง้ 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ประธานกรรมการ  8,000.00  บาท/ ครัง้ 7,000.00  บาท/ ครัง้ 
กรรมการ 6,000.00  บาท/ ครัง้ 5,000.00  บาท/ ครัง้ 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น  
ประธานกรรมการ 8,000.00  บาท/ ครัง้ 7,000.00  บาท/ ครัง้ 
กรรมการ 6,000.00  บาท/ ครัง้ 5,000.00  บาท/ ครัง้ 
บ าเหน็จกรรมการ ไมม่ีอนมุตั ิ ไมม่ีอนมุตั ิ

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอแลว้  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 
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วาระที ่7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ที่ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ   
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบปี  
2564 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีแหง่บรษัิท ซีดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบ
บญัชีคนหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  และลงนามใน
รายงานผูส้อบบญัชี  

รายนามผูส้อบบญัชี เลขทะเบียนใบอนญุาต จ านวนปีที่สอบบญัชีของบรษัิทฯ  
1. นางสาววรรญา  พทุธเสถียร   4387 5 ปี (ปี 2557-2559, 2562,2563) 
2. นางสาววราภรณ ์ อินทรประสทิธ์ิ 7881 2 ปี (ปี 2560-2561) 
3 นางสาวชลธิชา เลศิวิไล 12258 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
4. นางสาววราภรณ ์  พนัธภ์กัดีนพุงษ์ 12261 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
5. นางสาวรชันก เจนสวุรรณ 13765 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
โดยก าหนดคา่สอบบญัชีของรอบปีบญัชี 2564 ของกลุม่บรษัิทฯ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,330,000.00  บาท เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนเงินไม่เกิน 3,480,000 บาท ลดลง 1,150,000 บาท โดยเป็น
ส่วนของบริษัทฯ  จ านวน 1,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหว่างปฏิบตัิงาน 
เนื่องจากมีบริษัทย่อยบางแห่งมีการยุติการด าเนินการ และเพื่อใหร้ายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ  และ
บรษัิทยอ่ย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ผูส้อบบญัชีแหง่บรษัิท ซีดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั จึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบรษัิทยอ่ยทางออ้ม ประจ าปี 2564 ดว้ยเช่นกนั 

ตารางเปรยีบเทียบคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยในปีที่ผา่นมา 

ล าดับ ค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 
(2563-
2564) 

ลดลง 
(2563-
2564) 

1 บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1,440,000 1,400,000 - 40,000 
 บริษัทยอ่ย     
2 บรษัิท จีจี เน็ตเวิรค์ จ ากดั 

(เดิมคือ บรษัิท สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั) 
300,000 80,000 - 220,000 

3 บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ มลัตมิีเดยี จ ากดั 80,000 80,000 - - 
4 บรษัิท รว่มมือรว่มใจ จ ากดั 80,000 60,000 - 20,000 
5 บรษัิท สปรงินิวส ์เทเลวชิั่น จ ากดั 300,000 80,000 - 220,000 
6 บรษัิท ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย จ ากดั 430,000 480,000 50,000 - 
7 บรษัิท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จ ากดั - 150,000 - - 
8 บรษัิท ไทย นิวส ์ แอนด ์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ เวิลด ์

จ ากดั (เดิมคือ บรษัิท กรนี เน็ต 1282 จ ากดั) 
400,000 บรษัิทฯ โอนหุน้ท่ีถืออยูท่ัง้หมด 

เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2563 
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9 บรษัิท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลชูั่น อินทิเกรเตอร ์
จ ากดั 

400,000 บรษัิทฯ ขายและโอนหุน้ท่ีถืออยูท่ัง้หมด 
เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

10 บรษัิท ซิงค ์เทคโนโลยี จ ากดั 50,000 จดทะเบยีนเลกิบรษัิทเมื่อ 30 มิถนุายน 
2563 

รวมค่าสอบบัญช ี 3,480,000 2,330,000 รวมลดลง 1,150,000 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนมุตัิแตง่ตัง้ นางสาววรรญา  
พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขทะเบียน 7881 หรอืนางสาวชลธิชา เลศิวิไล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12258 หรอืนางสาว
วราภรณ ์  พนัธภ์กัดีนุพงษ์  ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12261 หรือนางสาวรชันก เจนสวุรรณ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  13765  แหง่บรษัิท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
โดยก าหนดค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษัทฯ  เป็นจ านวนไม่เกิน  1,400,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหว่างปฏิบตัิงาน โดย
ผูส้อบบญัชีไมไ่ดใ้หบ้รกิารอื่นๆ  แก่บรษัิทฯ  และไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอืการมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ  / บรษัิทย่อย 
/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2564 (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564  
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยพรอ้มเพรียงกัน ซึ่งบริษัทจะ

เปิดรบัลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้และประสงคจ์ะมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท ซึง่มีประวตัิตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4 หรอืบคุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชมุครัง้นี ้ กรุณากรอกขอ้ความในหนงัสอืมอบฉนัทะที่ไดจ้ดัสง่มาพรอ้มนีใ้หค้รบถว้นสมบรูณพ์รอ้มหลกัฐานยื่นเพื่อ
ลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย 

 บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ฉบบันีพ้รอ้มเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะไวใ้นเว็บไซดข์องบรษัิท (www.newsnetwork.co.th) 

 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 

                  
 

              (นายโกศล โพธ์ิสวุรรณ) 
               ประธานกรรมการ
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 
 

 
 

 

ช่ือ – นามสกุล : นายวิโรจน ์ วชิรเดชกลุ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการ 
ต าแหน่ง :  รองประธานกรรมการ 
อายุ :  56 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา  : ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัโอ กลาฮมา 

  มลรฐัโอกลาโฮมา ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 : ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 

  มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย 
การอบรมจาก IOD : อบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program 
ประสบการณท์ างานปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ 

  บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 : รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

  บรษัิท ศรนีานาพร มารเ์ก็ตติง้ จ  ากดั (มหาชน) 
 อดีต : ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

  บรษัิท ทรซีิกตีไ้ฟว ์จ  ากดั (มหาชน) 
  : ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

  บรษัิท ทร ีแดนซ ์โฮลดิง้ส ์จ  ากดั  
  : ที่ปรกึษาฝ่ายการตลาด 

  บรษัิท ศรนีานาพร มารเ์ก็ตติง้ จ  ากดั  
  : ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย 

  บรษัิท คอนติเนนทอลไทรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  : ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดผูแ้ทน 

  จ าหน่าย 
  บรษัิท สยามมิชลิน (ประเทศไทย) จ  ากดั 

  : ผูบ้รหิารกลุม่ผลิตภณัฑป์ระจ าภาคพืน้เอเชียและผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาดประจ าประเทศไทยและอินโดไช 

  บรษัิท อาดมัส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
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ช่ือ – นามสกุล : นายพิพฒัน ์ชนะสงคราม 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง :  กรรมการ 
อายุ :  63 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา   
 : ปรญิาโท ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต  

  เศรษฐศาสตรก์ารเมือง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 : ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต  

  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมจาก IOD : หลกัสตูร Directors Accreditation Program 

ประสบการณท์ างานปัจจุบัน : กรรมการ 
  บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 

 : กรรมการตรวจสอบ 
  บรษัิท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ  ากัด  (มหาชน)   

อดีต : กรรมการนโยบาย 
  องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

 : ผูอ้  านวยการ 
  สถาบนัยทุธศาสตรท์ศิทางไทย 

 : นายกสมาคม 
  สมาคมทิศทางไทย 

 : กรรมการรองผูอ้  านวยการ 
  สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีด ี

 : ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชน สิทธิ
เสรภีาพ  และการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

  วฒิุสภา 
 : อนกุรรมาธิการพิจารณา ศกึษาติดตามและตรวจสอบการ

ด าเนินงานดา้นสิทธิและเสรภีาพ 
  วฒิุสภา 

 : ที่ปรกึษาประธานกรรมาธิการคมนาคม 
  สภาผูแ้ทนราษฎร 

 : อปุนายก 
  สมาคมนกัข่าววิทยโุทรทศันไ์ทย 

 : รองประธาน 
  ศนูยก์ารศกึษากฎหมายนโยบายสื่อมวลชน 

 : กรรมการ 
  สภาวิชาชีพข่าววิทยโุทรทศันไ์ทย 

 : ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้  านวยการ 
  ส านกัข่าวทีนิวส ์

 : อนกุรรมการรบัและพิจารณาเรือ่งรอ้งเรยีนจากประชาชน 
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  องคก์ารกระจายเสียง และแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศ
ไทย 

 : กรรมการบรหิาร 
  มลูนิธิรว่มดว้ยชว่ยกนั 

 : กรรมการบรหิารส านกัข่าว INN 
  หนงัสือพิมพอ์าทิตยว์ิเคราะหร์ายวนั 

 : รองผูอ้  านวยการถาบนัวิจยัและพฒันาชมุชนเมือง 
  ส านกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตรยิ ์

 : รองผูอ้  านวยการถาบนัวิจยัและพฒันาชมุชนเมือง 
  ส านกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตรยิ ์

 : รองผูอ้  านวยการฝ่ายรายการและขา่ว 
  ส านกัข่าว INN 

 : รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  บรษัิท INN จ  ากดั 

 : ผูจ้ดัการมลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาชมุชนเมือง 
  ส านกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตรยิ ์

 : ผูจ้ดัการฝ่ายรายการ 
  ส านกัข่าว INN บรษัิท INN จ  ากดั 

 : ผูอ้  านวยการสว่นบรหิารงานลกูคา้  
  บรษัิท สยามวิชั่น จ  ากดั 

 : ผูอ้  านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ 
  บรษัิท สหศีนิมา จ  ากดั 
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ช่ือ – นามสกุล : นายประพฒัน ์  ยอขนัธ ์
ประเภทกรรมการ : กรรมการ 
ต าแหน่ง :  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
อายุ :  47 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา  : Master of  Business Administration 

  City University, Vancouver, B.C. Canada 
 : Bachelor of Arts 

  University of Victoria, Victoria, B.C. Canada 
การอบรมจาก IOD :  Director Accreditation Program 
ประสบการณท์ างานปัจจุบัน : Director/ Chief Executive Officer  

  News Network Corporation Public Company Limited 
อดีต : Director & Chief of Hospitality Division  

  AQ Estate Public Company Limited 
 : Chief Executive Officer  

  One Plus International Co., Ltd 
  (Baan Khanitha Thai Cuisine Group) 

  : Managing Director  
  KPN Chinese Academy 

  : General Manager/ shareholder 
  Eastern Cuisine (Thailand) Co., Ltd. 
  (Member of KPN Group) 
  A joint venture company between KPN and KR Foods (japan) 
  (KAGONOYA) 

  : Deputy Managing Director / Director  
  Munkong Broker Co., Ltd. 

  : Area Manager , Center Network Development  
  Kumon (Thailand) Co., Ltd 

  : Co-owner / General Manager 
  Krua Thai Restaurant, Canada 
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นิยามของกรรมการอิสระ 

กรรมการ อิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตดัสินใจและไม่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่
ผูบ้รหิารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม เพื่อดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั
โดยมีคณุสมบตัิครบตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการ
แตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของสว่น
ราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทรว่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั 
ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ
ของบรษัิท หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
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ข้อมูลเกีย่วกับกรรมการอิสระทีบ่ริษทัเสนอช่ือใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ 
 
1. ชื่อ-ชื่อสกลุ 

อาย ุ

: 
: 

นายพินิจ วฒิุพนัธุ ์ 
74 ปี 

 ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 

 ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 การศกึษา  บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 การอบรม : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)     
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 ประวตัิการท างาน 
ปัจจบุนั 
 
 
อดีต 
 
 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)  
กรรรมการอิสระ ,ปะธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท บลิส-เทล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ,ประธานกรรมการบรษัิท  บรษัิท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ผูต้รวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัรงัสิต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บรษัิท เปาโลเมดิค จ ากดั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บรษัิท เฮลท ์เน็ตเวิรค์ จ  ากดั   
กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บรษัิท สยามเจเนรลัแฟคตอริง่ จ  ากดั (มหาชน)   

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่ไมใ่ชบ่รษัิทจด
ทะเบียน 

: 
 

กรรมาร บรษัิท เฮลท ์เน็ตเวิรค์ จ  ากดั   

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่เป็นบรษัิทจด
ทะเบียนใน ตลท. 

: 
 

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท สยามเจเนอรลัแฟคตอริง่ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 การถือหุน้บรษัิทฯ : -ไมมี่- 

 วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก  8 กมุภาพนัธ ์2556 

 จ านวนปี 
ที่เป็นกรรมการอิสระ 

: 8 ปี (8/2/2556 –  ปัจจบุนั) 

 การเขา้รว่มประชมุ : ในรอบปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11 ครัง้ จาก  10 ครัง้, เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 

 การมี/ไมมี่สว่นไดเ้สียใน
วาระการประชมุนี ้

: -ไมมี่- 

 สถานที่ตดิตอ่ : เลขที่ 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชัน้ 18 โซนเอ ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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2. ชื่อ-ชื่อสกลุ : พลอากาศโทชาติชาย รอดบญุพา                                                    

 อาย ุ
ประเภทกรรมการ 
ต าแหน่งปัจจบุนั 

: 
:
: 

67  ปี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 

 การศกึษา : ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต   
ADELPHI UNIVERSITY N.Y.U.S.A  พ.ศ.2519 

  : ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการ  
MARSHALL UNIVERSITY W.VA.U.S.A. พ.ศ.2521 

  : ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ พ.ศ.2543 
  : โรงเรยีนนายทหารชัน้ผูบ้งัคบัหมวด 2 รุน่ที่ 3 พ.ศ. 2522 

  : โรงเรยีนนายทหารชัน้ผูบ้งัคบัฝงู รุน่ที่  58 พ.ศ. 2530 

  : โรงเรยีนเสนาธิการทหารอากาศ รุน่ที่  34 พ.ศ. 2533 

  : วิทยาลยักองทพัอากาศ รุน่ที่  36 พ.ศ. 2545 

  
 
ประวตัิการท างาน 
ปัจจบุนั 
อดีต 
 
 
 
 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

นกับรหิารยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระดบัสงู (นยปส.) รุน่ที่ 3  
สถาบนัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ สญัญา ธรรมศกัดิ ์ส  านกังาน ป.ป.ช. 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)  
ผูท้รงคณุวฒิุพิเศษ กองทพัอากาศ 
รองผูอ้  านวยการกองวิชาการและระบบงาน  ส  านกังานตรวจบญัชีทหารอากาศ 
ผูอ้  านวยการกองวิชาการและระบบงาน ส  านกังานตรวจบญัชีทหารอากาศ  
เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ 
รองเจา้กรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ 
ผูอ้  านวยการ ส  านกังานตรวจสอบภายในกองทพัอากาศ 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่ไมใ่ชบ่รษัิทจด
ทะเบียน 

 ผูท้รงคณุวฒิุพิเศษ กองทพัอากาศ 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่เป็นบรษัิทจด
ทะเบียนใน ตลท. 

 -ไมมี่- 

 การถือหุน้บรษัิทฯ : -ไมมี่- 

 วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก : 21 มีนาคม 2560 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ
อิสระ 

: 4 ปี (21/3/2560 – ปัจจบุนั) 

 การเขา้รว่มประชมุ : ในรอบปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้, เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 

 การมี/ไมมี่สว่นไดเ้สียใน
วาระการประชมุนี ้

: -ไมมี่- 

 สถานที่ตดิตอ่ : เลขที่ 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชัน้ 18 โซนเอ ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วกับการประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ขอ้ 25.     คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือน  นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 
               การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้  ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร   หรอืผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่   1   
ใน   5   ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า  25  คนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า  1  ใน  10  
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญั
เมื่อใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุหตผุลในการขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย   ในกรณีนี ้   ใหค้ณะกรรมการ
จดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใน  1  เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 
   ขอ้ 26.     ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานที่  วนั  เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบวุ่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพือ่ทราบ   เพื่ออนมุตัิ  หรอืเพื่อพิจารณา  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ  ในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบไม่นอ้ยกว่า   7  วนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกัน  3  วนัก่อนวนั
ประชมุไมน่อ้ยกวา่  3  วนั 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้  สามารถจัดประชุมได ้ ณ  ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัอื่น ทั่วราชอาณาจกัร 
 
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุก็ได ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที่ และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ  และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 
  โดยบุคคลที่ไดร้ับมอบฉันทะนั้น  จะตอ้งมอบหนังสือมอบฉันทะใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ที่
ประธานก าหนด  ณ  ท่ีประชมุ ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
 ขอ้ 28.     ในการประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า  
25  คน  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่  1  ใน  3  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด  หรอืมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า  1  ใน  
3  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
  ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะมีผูถื้อหุน้รอ้งขอ  
ใหก้ารประชมุดงักลา่วเป็นอนัระงบัไป    ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผูถื้อหุน้รอ้งขอ   ใหท้ า
การนดัประชมุใหม ่   และใหส้ง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่  7 วนั  ก่อนวนัประชมุ  ในการประชุมครัง้หลงั
นี ้จะครบองคป์ระชมุหรอืไมก็่ได ้
  ในการประชุมผูถื้อหุน้   ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าไม่มีประธานกรรมการ  
หรอืประธานกรรมการมิไดม้าประชมุ  ถา้มีรองประธานกรรมการ  ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไมม่ีรอง 
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ประธาน  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนใดคนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชุมเป็นประธานในที่
ประชมุ 
 ขอ้ 29. ในการออกเสยีงลงคะแนน  ใหหุ้น้หนึง่หุน้มีสทิธ์ิออกเสยีงหนึง่เสยีง 
  การออกเสียงลงคะแนน  ใหก้ระท าโดยเปิดเผย  เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า  5  คนรอ้งขอ  และที่
ประชมุลงมติ      ใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั   สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่
ประชมุก าหนด 
 ขอ้ 30. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (1)   ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้  ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั  ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (2)   ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่  3  ใน  4   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
   (ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
   (ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
   (ค)  การท า  แกไ้ข  หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น
ที่ส  าคญัการมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น  โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 
   (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
   (จ)  การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
   (ฉ)  การควบหรอืเลกิบรษัิท 
   (ช)  เรือ่งอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
 
เร่ืองอื่น ๆ  
 

 ขอ้ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนแลว้แตก่รณี   ใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไว้
ในเรือ่งนัน้ๆ  ดว้ย 
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ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉันทะ  การลงทะเบยีน  และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 

บริษัท นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) วันศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564  
------------------------------------------------------------ 

การมอบฉันทะ 
 บรษัิทฯ  ไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข.  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้า่
จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทก าหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แทน  โดยผูถื้อหุน้สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรอืแบบ  ข 

 การมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 -   ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถ 
            แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 -   ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ   
            พรอ้มทัง้แนบเอกสารใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
 การมอบฉันทะใหก้รรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 -   ผูม้อบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะตามรายละเอียดดงันี  ้
  1)  นายพินิจ  วฒิุพนัธุ ์ต  าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ74 ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี 99/45 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
  2)  พลอากาศโทชาติชาย รอดบญุพา  ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 67 ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี 11 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

 บรษัิทฯ จะเริม่ตรวจสอบเอกสารก่อนเขา้ประชมุ และเปิดรบัลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 13.00 น.  เป็นตน้ไป ณ คริสตลั2-4  โรงแรมเซน็จรูี ่
พารค์  เลขท่ี 9 ถนนราชปรารถ ประตนู า้-อนสุาวรยีช์ยัสมรภมูิ  กรุงเทพมหานคร 10400  (ตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย ล าดบัท่ี 10) 
 ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุดงัตอ่ไปนี ้ (แลว้แตก่รณี) 

 ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 -   กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง  ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให ้ ซึง่ปรากฎรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไม่
หมดอาย ุ เช่น  บตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรขา้ราชการ  ใบขบัขี่ หรอืหนงัสือเดินทาง 
 -   กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ   
    1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรอืแบบ ข ตามท่ีแนบมาซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 
                  และผูร้บัมอบฉนัทะ  พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์  20  บาท 
     2)   ส  าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
     3)   ส  าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล 
 -   กรณีผูม้ีอ  านาจกระท าแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
     1)   บตัรประจ าตวัของผูแ้ทน 
     2)   ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้   ซึง่รบัรองส าเนาโดยผูม้ีอ  านาจกระท าแทนนิติบคุคล 
  -   กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
      1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรอืแบบ ข ตามท่ีแนบมา ซึง่ไดก้รอกขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 
                  และผูร้บัมอบฉนัทะ  พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์  20  บาท 
     2)   ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองส าเนาโดยผูม้ีอ  านาจกระท าแทนนิติบคุคล 
     3)   ส  าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้ีอ  านาจกระท าแทนนิติบคุลท่ีไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
     4)   ส  าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉนัทะ
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
---------------------------- 

 

       เขียนที่/Written at                            . 
       วนัท่ี/ Date เดือน/ Month          พ.ศ/Year                .
  

(1) ขา้พเจา้ / I/ We                  สญัชาติ/Nationality                             . 
อยูบ่า้นเลขท่ี/ Residing at      ถนน/ Road                          ต าบล/แขวง/ Sub-district                          .                         
อ าเภอ/เขต/ District                    จงัหวดั/ Province                    ไปรษณีย/์ Postal Code                         . 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บรษัิท นิวส ์เนต็เวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                      หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                เสยีง  ดงันี ้
Holding a total amount of                           share(s) and have a right to vote equal to             vote(s) as follows: 
     หุน้สามญั                      หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                    เสยีง 
  ordinary share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
      หุน้บรุมิสทิธิ                      หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                    เสยีง 
  preference share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
       hereby appoint 
 

 

(3.1)                                     อาย ุ                        ปี 
                

อยูบ่า้นเลขท่ี        ถนน                                      ต าบล/แขวง                             .                    
residing at        road               Tambon/Sub-district 
อ าเภอ/เขต                       จงัหวดั                                         ไปรษณีย ์                                หรอื 
Amphur/District       Province                          Postal Code         or 

 

(3.2)          นายพินิจ วฒุิพนัธุ ์                       อาย ุ        74              ปี 
                         Mr. Pinit  Wuthipand                     age           74       years 

อยูบ่า้นเลขท่ี      99/45 ถนน -  ต าบล/แขวง      รามอินทรา          .                           
residing at       99/45 road - Tambon/Sub-district  Ramintra 
อ าเภอ/เขต            คนันายาว จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย ์           10230 หรอื 
Amphur/District Kannayao Province     Bangkok Postal Code 10230 or 
 

(3.3)          พลอากาศโทชาติชาย รอดบญุพา อาย ุ       67            ปี 
 Air Marshal Chartchai Rodboonpha age          67       years 

อยูบ่า้นเลขท่ี      11              ถนน -                 ต าบล/แขวง      วงัทองหลาง   
residing at        11 road - Tambon/Sub-district  Wangthonglang 
อ าเภอ/เขต              วงัทองหลาง          จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร         ไปรษณีย ์           10310               . 
Amphur/District     Wangthonglang              Province     Bangkok          Postal Code  10310

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว/ Please select only one proxy 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(3.4)                                 -                                   อาย ุ       -             ปี 

                                -                  age         -       years 

อยูบ่า้นเลขท่ี      -      ถนน                       -                ต าบล/แขวง      -                                                   
residing at        -    road              -    Tambon/Sub-district    - 
อ าเภอ/เขต         -                     จงัหวดั             -            ไปรษณีย ์           -                     . 
Amphur/District   -               Province         -            Postal Code - 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี่ 23  เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคริสตลั 2-4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ    
ประตนู า้-อนสุาวรยีช์ยัสมรภมูิ กรุงเทพมหานคร 10400  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2021 to be held Friday, 23 April 2021 at 14.00 hours, at Crystal 2-4, Century Park Hotel 9 
Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument, Bangkok 10400 or such other date, time and place should the meeting 
be postponed. 
. 
 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such action have been performed by me/us 
in all respects. 
 

    ลงช่ือ/ Signed........................................................................ผูม้อบฉนัทะ/ Appointer 
                         (........................................................................)  
 

    ลงช่ือ/ Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/ Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/ Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 
---------------------------- 

 

       เขียนที่/Written at                            . 
       วนัท่ี/ Date เดือน/ Month          พ.ศ/Year                .  

(1) ขา้พเจา้ / I/ We                  สญัชาติ/Nationality                             . 
อยูบ่า้นเลขท่ี/ Residing at      ถนน/ Road                          ต าบล/แขวง/ Sub-district                          .                         
อ าเภอ/เขต/ District                    จงัหวดั/ Province                    ไปรษณีย/์ Postal Code                         . 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บรษัิท นิวส ์เนต็เวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of  News Network Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                      หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                เสยีง  ดงันี ้
Holding a total amount of                           share(s) and have a right to vote equal to             vote(s) as follows: 
     หุน้สามญั                      หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                    เสยีง 
  ordinary share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
      หุน้บรุมิสทิธิ                      หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                    เสยีง 
  preference share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
       hereby appoint 

 

(3.1)                                     อาย ุ                        ปี 
               age                   years 

อยูบ่า้นเลขท่ี        ถนน                                      ต าบล/แขวง                             .                    
residing at        road               Tambon/Sub-district 
อ าเภอ/เขต                       จงัหวดั                                         ไปรษณีย ์                                หรอื 
Amphur/District       Province                          Postal Code         or 
 

(3.2)          นายพินิจ วฒุิพนัธุ ์                       อาย ุ        74              ปี 
                         Mr. Pinit  Wuthipand                     age           74       years 

อยูบ่า้นเลขท่ี      99/45 ถนน -  ต าบล/แขวง      รามอินทรา          .                           
residing at       99/45 road - Tambon/Sub-district  Ramintra 
อ าเภอ/เขต            คนันายาว จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย ์           10230 หรอื 
Amphur/District Kannayao Province     Bangkok Postal Code 10230 or 

 

(3.3)          พลอากาศโทชาติชาย รอดบญุพา อาย ุ       67            ปี 
 Air Marshal Chartchai Rodboonpha age          67       years 

อยูบ่า้นเลขท่ี      11              ถนน -                 ต าบล/แขวง      วงัทองหลาง   
residing at        11 road - Tambon/Sub-district  Wangthonglang 
อ าเภอ/เขต              วงัทองหลาง          จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร         ไปรษณีย ์           10310               . 
Amphur/District     Wangthonglang              Province     Bangkok          Postal Code  10310  or 

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว/ Please select only one proxy 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 8 

 37/43 
 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ข.) หนา้ท่ี 2/7 

(3.4)                                    -                     อาย ุ       -             ปี 
                                     -      age              -       years 

อยูบ่า้นเลขท่ี       -      ถนน                       -               ต าบล/แขวง       -                                                   
residing at          -         road              -   Tambon/Sub-district   - 
อ าเภอ/เขต         -                      จงัหวดั             -            ไปรษณีย ์           -                     . 
Amphur/District  -              Province         -            Postal Code - 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.   ห้องคริสตัล 2-4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ        
ประตนู า้-อนสุาวรยีช์ยัสมรภมูิ กรุงเทพมหานคร 10400  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting of Shareholders 
for the year 2021 to be held Friday, 23 April 2021 at 14.00 hours, at Crystal 2-4, Century Park Hotel 9 Ratchaprarop Road, Pratunam-
Victory Monument, Bangkok 10400 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

(4) ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

       วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary Annual General  
              Meeting of Shareholders of no. 1/2020 for dated July 24, 2020 
      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 

 วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 Agenda 2 To acknowledge the Company performance for fiscal year 2020. 
                         (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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  วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ 
ประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    Agenda 3 To approve the Company’s Financial Statements for the year 2020 ended  
              31 December 2020. 
                          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems  
 appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 

  วาระที ่ 4 พิจารณางดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
   Agenda 4 To consider and approve for no dividend payment and non-allocation of  
             profit for the year 2020. 

                         (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 

  วาระที่  5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
   Agenda 5 To consider and appoint directors in place of the directors whose tenure have ended. 

  5.1 นายวิโรจน ์ วชิรเดชกุล    Mr.Wiroj Wachiradechkul 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

  5.2 นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม   Mr.Pipat  Chanasongkram   
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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 5.3 นายประพัฒน ์ ยอขนัธ ์    Mr.Prapat  Yorkhant 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
  

  วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 
   Agenda 6 To consider on approval of the committee’s remuneration for 2021. 

                         (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 

  วาระที่  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
   Agenda 7 To propose Shareholders’ Annual General Meeting to consider on appointment of auditors 
  and determination of audit fee for 2021. 
                         (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

  

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
Agenda 8 Other business (if any) 

    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be 
regarded as the vote cast by me/us as the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the 
meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact 
in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in 
the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 
 

    ลงช่ือ/ Signed........................................................................ผูม้อบฉนัทะ/ Appointer 
                         (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/ Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/ Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/ Signed........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number of shares to 
many proxies for splitting votes. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.  ตาม
แนบ  
In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy 
Form (Form B) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 Appointment of a proxy by the shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่  23  เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล 2 -4         
โรงแรมเซ็นจรูี ่พารค์ เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ   ประตนู า้-อนสุาวรียช์ยัสมรภมูิ กรุงเทพมหานคร 10400  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั  เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

      For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Friday, 23 April 2021 at 14.00 pm , at  
Crystal 2-4, Century Park Hotel 9 Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument, Bangkok 10400 or such other date, time 
and place should the meeting be postponed. 

       
---------------------------- 

 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 
 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 
 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
            

                                                  Approve      Disapprove     Abstain 
 
 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสยีง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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สถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ หอ้งคริสตัล 2-4 โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค์ 

 เลขที ่9 ถนนราชปรารถ  ประตูน า้  10400  
 

 
 

 


