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ข้ อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และการมอบฉันทะ
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมตองสงเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไวมายัง
บริษัทฯ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ไดตรวจสอบขอมูลตามรายชื่อผูถือหุนตามขอมูลปดสมุดทะเบียน
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมถูกตองครบถวนแลว ผูใหบริการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะสง Link
สําหรับการเขารวมประชุมและคูม ือการเขาใชงานไปยังอีเมลทีท่ านไดสงมาแจงบริษัท โดยจะสง Link ลวงหนากอนวัน
ประชุม
การแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
ผูถือหุนที่ตองการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองแจงความประสงคที่จะเขารวมประชุม ได 2 วิธี
ดังตอไปนี้
1. ดวยวิธีสงขอมูลทาง E-Mail: ir@newsnetwork.co.th
2. ดวยไปรษณียลงทะเบียนมาที่ :
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรณีผ้ ูถอื หุ้นต้ องการแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
โปรดกรอกเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (E-meeting) โดยขอใหทานระบุ
อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพทมือถือของทาน ใหชัดเจน สําหรับใชในการลงทะเบียนเขารวมประชุม
1. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเขารวมประชุม E-meeting
1.1 ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
• กรณีผูถือหุนประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)
o สําเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงชือ่ -สกุล
ขอใหผูถือหุนแนบหลักฐานประกอบดวย
• กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน
และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูมอบฉันทะ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะ
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
บั ต รประจํ า ตั ว ข า ราชการ หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น ชาวต า งประเทศ) ที่ ยั ง ไม
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูรับมอบฉันทะ
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1.2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
• กรณี ผู มี อํ า นาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คล (กรรมการ) ประสงค เ ข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเอง ผ า นสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม
ผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ทีย่ ัง
ไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
• กรณีที่มีการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุมแทน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน
และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรครบถวนแลว
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ ือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม ผู
ถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ทีย่ ัง
ไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ ดกลาว
ขางตน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดกลาวขางตน ไมใชเอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถือหุนจะตองแสดงเอกสาร
คําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถือหุน หรือ โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณี
เปนนิตบิ คุ คล)
2. สงเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (ขอ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอมเอกสาร
ประกอบตาง ๆ (ขอ 2) โดยจัดสงมาใหบริษทั ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
• ชองทาง E-Mail : ir@newsnetwork.co.th
• ชองทางไปรษณีย :
ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษทั
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซ.เฉยพวง
ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
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การเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
1. เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทีแ่ จงความประสงคเขารวมประชุมและไดรับการตรวจสอบครบถวนแลว ทาน
จะไดรับ E-Mail จํานวน 2 ฉบับจากทางผูใ หบริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเปน Link สําหรับการเขารวมประชุม และ
คูมือการเขาใชงานระบบ กอนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคูม ือวิธีการใชงานระบบการประชุม E-meeting โดย
ละเอียด กรณีที่ยังไมไดรับ E-Mail ดังกลาวภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ใหตดิ ตอบริษทั โดยทันที
2. การเขารวมประชุมและการลงคะแนนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถใชไดกับคอมพิวเตอร / โนตบุค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือผาน Web Browser : Chrome ดวยอินเตอรเน็ตความเร็ว
4G หรืออินเตอรเน็ตบานพืน้ ฐาน
หมายเหตุ : กรณีเขารวมประชุมผานทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือ จะตองติดตั้งโปรแกรม Zoom
Cloud Meeting กอนเขารวมประชุม ซึ่งสามารถ download ไดดังนี้
ระบบ iOS

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

ระบบ Android

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

3. ระบบจะเปดใหเขารวมประชุมลวงหนา 60 นาที กอนเริม่ การประชุม อยางไรก็ตามการถายทอดสดจะเริ่มเมื่อ
ถึงเวลาประชุมเทานัน้
4. การเขาสูระบบผูเขารวมประชุมจะตองใชขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน และเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหุน
5. การลงคะแนนผานระบบ E-Voting ทานจะสามารถลงคะแนนแตละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรื องดออกเสีย ง อยา งใดอยา งหนึ่งเท านัน้ กรณีที่ไมไ ดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถื อวา ทา น
ลงคะแนนเสียงเปนเห็นดวยโดยทันที (ใชวธิ กี ารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดวย)
6. กรณีที่ผูเขารวมประชุมติดปญหาในการใชงานระบบ E-meeting ทานสามารถติดตอ บริษทั โอเจ อินเตอรเนชัน่
แนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุไวใน E-Mail ที่จัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทา น
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*** การประชุม E-meeting นีจ้ ะเป็ นการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่ านัน้ และจะไม่ มีการจัดสถานที่การ
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่ วมมือผู้ถอื หุ้นไม่ เดินทางมาที่บริษัท ***
กรณีผ้ ูถอื หุ้นมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมแบบ E-meeting ดวยตนเองหรือไมสามารถมอบฉันทะใหผรู บั มอบฉันทะ
ทานอื่นเขารวมประชุมแบบ E-meeting ได หากผูถ ือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ กรุณาสงหนังสือ
มอบฉันทะ โดยระบุผูรับมอบฉันทะเปนกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งตามที่บริษัทไดกําหนดไวพรอมเอกสารประกอบ
ใหบริษทั ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 ผานชองทางตอไปนี้
• ทางอีเมล์ : ir@newsnetwork.co.th
• ทางไปรษณีย์:
ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษทั
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ : กรณีที่ผูถือหุนระบุการลงคะแนนเสียงแตละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามที่ทานไดระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นไมสามารถแบงการออกคะแนนเสียงเปนบางสวนได (เวนแตเปนการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian)
กรณีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
กรุณานําสงขอมูลตอไปนี้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) กรอกขอความถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผู
มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูรับมอบอํานาจ พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
3. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูด าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันวาผูล งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูร บั มอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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6. จัดสงขอมูล ผานชองทางตอไปนี้
• ทางอีเมล : ir@newsnetwork.co.th
• ทางไปรษณีย:
ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษทั
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
การส่ งคําแนะนําหรื อคําถามเกี่ยวข้ องกับธุ รกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริ ษัท หรื อเกี่ยวข้ องกับ
วาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-meeting
กรณีทานผูถือหุนมีความประสงคจะสงคําแนะนําหรือคําถามตาง ๆ สามารถกระทําได 2 วิธี ดังตอไปนี้
1. สงคําแนะนําหรือคําถามล่ วงหน้ าใหบริษทั กอนวันประชุม ผานชองทางดังตอไปนี้
• อีเมล : ir@newsnetwork.co.th
• โทรศัพท : 02-273-8351-5
• ทางไปรษณีย :
ฝายนักลงทุนสัมพันธ – เลขานุการบริษทั
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
2. สงคําแนะนําหรือคําถามระหว่ างการประชุม สําหรับผูท ีเ่ ขารวมประชุม E-MEETING โดยผูเ ขารวมประชุม
จะตองระบุชื่อและนามสกุล พรอมแจงวาเปนผูถ ือหุนเขารวมประชุมเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนที่จะมี
การสงคําแนะนําหรือคําถามทุกครั้ง บริษัทเปดชองทางในการสงคําแนะนําและคําถามระหวางประชุม ดังนี้
• ชองทางการสนทนาระบบพิมพขอ ความ (Chat)
• ชองทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเขารวมประชุมจะกดปุม ยกมือ และเปดไมโครโฟนที่อุปกรณของ
ตนเอง หลังจากทีเ่ จาหน าทีค่ วบคุ มระบบสง คําเชิ ญให ทานสนทนาได และกรุณ าปดไมโครโฟน
หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดจากคูม ือการเขารวมประชุมที่ถูก
จัดสงไปยังอีเมลของผูเขารวมประชุม)
ทั้งนี้ หากผูถือหุนมีขอสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดตอเจาหนาที่ ดังนี้
1. เรื่องการสงเอกสารยืนยันตัวตนเพือ่ เขารวมประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ติดตอ
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได ตามชองทางการติดตอบริษัท ตามรายละเอียดขางตน
2. เรื่องขั้นตอนการเขารวมประชุมและการลงคะแนนเสียงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) กรณีทีย่ ืนยัน
ตัวตนอยางถูกตองและครบถวนแลว ติดตอ บริษทั โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพททร่ี ะบุ
ไวใน E-Mail ที่จัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทา น
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