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ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) และการมอบฉันทะ 

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมตองสงเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไวมายัง

บริษัทฯ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ไดตรวจสอบขอมูลตามรายชื่อผูถือหุนตามขอมูลปดสมุดทะเบียน

รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมถูกตองครบถวนแลว ผูใหบริการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะสง Link 

สําหรับการเขารวมประชุมและคูมือการเขาใชงานไปยังอีเมลทีท่านไดสงมาแจงบริษัท โดยจะสง Link ลวงหนากอนวัน

ประชมุ  

ผูถือหุนท่ีตองการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จะตองแจงความประสงคที่จะเขารวมประชุม ได 2 วิธี

ดังตอไปน้ี 

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) 

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

2. ดวยไปรษณียลงทะเบียนมาท่ี : 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษทั นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

กรณีผู้ถอืหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)  

โปรดกรอกเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (E-meeting) โดยขอใหทานระบุ 

อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพทมือถือของทาน ใหชัดเจน สําหรับใชในการลงทะเบียนเขารวมประชุม  

1. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพ่ือยืนยันสิทธิเขารวมประชุม E-meeting  

1.1 ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถือหุนประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

o สําเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือ         

บัตรประจาํตวัราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดนิทาง กรณีมกีารเปล่ียนแปลงชือ่-สกุล 

ขอใหผูถือหุนแนบหลักฐานประกอบดวย 

• กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม 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 ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

• กรณีผู มี อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผานสื ่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม              

ผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือสําเนาบัตรประจาํตวัขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ทีย่ัง

ไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

• กรณีท่ีมีการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุมแทน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรครบถวนแลว 

o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม ผู

ถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือสําเนาบัตรประจาํตวัขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ทีย่ัง

ไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ดกลาว

ขางตน 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดกลาวขางตน ไมใชเอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถือหุนจะตองแสดงเอกสาร

คําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถือหุน หรือ โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน (ในกรณี

เปนนิตบิคุคล) 

2. สงเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (ขอ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอมเอกสาร

ประกอบตาง ๆ (ขอ 2) โดยจัดสงมาใหบริษทั 

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

ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 

• 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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1. เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทีแ่จงความประสงคเขารวมประชุมและไดรับการตรวจสอบครบถวนแลว ทาน

จะไดรับ E-Mail จาํนวน 2 ฉบับจากทางผูใหบริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเปน Link สําหรับการเขารวมประชุม และ

คูมือการเขาใชงานระบบ กอนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคูมือวิธีการใชงานระบบการประชุม E-meeting โดย

ละเอียด กรณีท่ียังไมไดรับ E-Mail ดังกลาวภายในวันที ่20 เมษายน 2565 ใหตดิตอบริษทัโดยทันที 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) 

2. การเขารวมประชุมและการลงคะแนนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถใชไดกับคอมพิวเตอร / โนตบุค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือผาน Web Browser : Chrome ดวยอินเตอรเน็ตความเร็ว 

4G หรืออินเตอรเน็ตบานพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขารวมประชุมผานทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือ จะตองติดตั้งโปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting กอนเขารวมประชุ

ระบบ iOS 

 

ม ซึ่งสามารถ download ไดดังน้ี 

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. ระบบจะเปดใหเขารวมประชมุลวงหนา 60 นาที กอนเริม่การประชมุ อยางไรกต็ามการถายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเทาน้ัน  

4. การเขาสูระบบผูเขารวมประชุมจะตองใชขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน และเลขท่ีบัตรประชาชนของผูถือหุน 

5. การลงคะแนนผานระบบ E-Voting ทานจะสามารถลงคะแนนแตละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งเทานัน้ กรณีที่ไมไดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวาทาน

ลงคะแนนเสียงเปนเห็นดวยโดยทันที (ใชวธิกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดวย) 

6. กรณีท่ีผูเขารวมประชุมติดปญหาในการใชงานระบบ E-meeting ทานสามารถติดตอ บริษทั โอเจ อินเตอรเนชัน่

แนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทท่ีระบุไวใน E-Mail ท่ีจัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307�
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307�
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings�
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings�
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*** การประชุม E-meeting นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานที่การ

ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่เดนิทางมาที่บริษัท *** 

 

กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ  

สําหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมแบบ E-meeting ดวยตนเองหรือไมสามารถมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะ

ทานอื่นเขารวมประชุมแบบ E-meeting ได หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ กรุณาสงหนังสือ

มอบฉันทะ โดยระบุผูรับมอบฉันทะเปนกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งตามที่บริษัทไดกําหนดไวพรอมเอกสารประกอบ 

ใหบริษทั ภายในวนัท่ี 15 เมษายน 256

• ทางอีเมล์ :  ir@newsnetwork.co.th 

5 ผานชองทางตอไปน้ี 

• ทางไปรษณีย์:  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษทั 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเหตุ : กรณีท่ีผูถือหุนระบุการลงคะแนนเสียงแตละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามท่ีทานไดระบุ

มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก

เสียง เพียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ันไมสามารถแบงการออกคะแนนเสียงเปนบางสวนได (เวนแตเปนการลงคะแนนเสียง

ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น  

กรุณานําสงขอมูลตอไปน้ี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) กรอกขอความถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผู

มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูรับมอบอํานาจ พรอมประทับตรา

สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

3. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

4. หนังสือยนืยนัวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรบัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

5. สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรบัมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถกูตอง 

 

 



  ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดบัท่ี 13 

หนา 5 จาก 5 

6. จัดสงขอมูล ผานชองทางตอไปน้ี 

• ทางอีเมล : ir@newsnetwork.co.th 

• ทางไปรษณีย:  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษทั 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ

วาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-meeting  

 กรณีทานผูถือหุนมีความประสงคจะสงคําแนะนําหรือคําถามตาง ๆ สามารถกระทําได 2 วิธี ดังตอไปน้ี 

1. สงคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้า

• อีเมล : ir@newsnetwork.co.th 

ใหบริษทักอนวนัประชมุ ผานชองทางดงัตอไปน้ี 

• โทรศพัท :  02-273-8351-5 

• ทางไปรษณีย :  
ฝายนักลงทุนสัมพันธ – เลขานุการบริษทั 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

2. สงคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม

• ชองทางการสนทนาระบบพิมพขอความ (Chat)  

 สําหรับผูทีเ่ขารวมประชุม E-MEETING โดยผูเขารวมประชุม

จะตองระบุชื่อและนามสกุล พรอมแจงวาเปนผูถือหุนเขารวมประชุมเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนที่จะมี

การสงคําแนะนําหรือคําถามทุกคร้ัง บริษัทเปดชองทางในการสงคําแนะนําและคําถามระหวางประชุม ดังน้ี 

• ชองทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเขารวมประชุมจะกดปุมยกมือ และเปดไมโครโฟนที่อุปกรณของ

ตนเอง หลังจากทีเ่จาหนาทีค่วบคุมระบบสงคําเชิญใหทานสนทนาได และกรุณาปดไมโครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิม่เติมไดจากคูมือการเขารวมประชุมที่ถูก

จัดสงไปยังอีเมลของผูเขารวมประชุม) 

1. เรื่องการสงเอกสารยืนยันตัวตนเพือ่เขารวมประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ติดตอ

เลขานุการบริษัทเพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมได ตามชองทางการติดตอบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 

ท้ังน้ี หากผูถือหุนมีขอสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดตอเจาหนาท่ี ดังน้ี 

2. เรื่องขั้นตอนการเขารวมประชุมและการลงคะแนนเสียงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) กรณีทีย่ืนยัน

ตัวตนอยางถูกตองและครบถวนแลว ติดตอ บริษทั โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จาํกดั ตามเบอรโทรศพัททีร่ะบุ

ไวใน E-Mail ท่ีจัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 


