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รายการเอกสารทีต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และข้อปฎิบัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามทีระบุไว้ มายังบริษัทฯ

ภายในวนัที 10 พฤศจิกายน 2564 เมอืบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชือผูถ้ือหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายชือผูถ้ือหุน้ทีมี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสจ์ะส่ง Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมและ

คู่มอืการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลทีท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  

 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ทีตอ้งการเขา้รว่มประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี 

แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางอเีมล หรือ ไปรษณีย ์

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั 5 ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล

หรอื ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) (เอกสารแนบ 5) โดยขอใหท้่านระบอีุเมล

และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ทีเป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้ือหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนทีราชการออกใหท้ียงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลียนแปลงชือ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ

หลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ืนเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ทีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผู ้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีมีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียงัไม่หมดอายุและลงลายมือ

ชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีทมีีการมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีมีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียงัไม่หมดอายุและลงลายมือ

ชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามทีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีทีเอกสารหรือหลกัฐานทีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปล

ฉบบัภาษาองักฤษ ซงึลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนนั (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ 

(ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษัิท ภายในวันท ี10 พฤศจิกายน 2564 

 

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 
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 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

เลขที  อาคาร ดี.เค.เจ ชนั  ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร  

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมอืผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมล

จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึงจะเป็น Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 

วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีทียังไม่ไดร้บัอีเมลดังกล่าว ภายในวนัที 15 

พฤศจิกายน 2564 ใหต้ิดต่อบรษิัทผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ไดที้เบอร ์097-087-2591 หรือ 097-237-0094 โดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้น

พืนฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตงัโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซงึสามารถดาววโ์หลดไดด้งันี 

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

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

meetings/id546505307 

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

zoom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริมการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริมเมือถึงเวลา

ประชุมเท่านนั  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขทีบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 
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5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึงเท่านนั กรณีทีไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดย

ทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีทีผูเ้ข้าร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีระบไุวใ้นอีเมลทจีดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** การประชมุ E-EGM นจีะเป็นการประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกสเ์ท่านนั  

และจะไม่มีการจัดสถานทีการประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นไม่เดนิทางมาทีบริษทั*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สาํหรบัผูถ้ือหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-EGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่านอืนเขา้

ร่วมประชุมแบบ E-EGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) 

โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึงตามทีบรษิัทไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้ริษัท ภายในวันที 

10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี 

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  อาคาร ดี.เค.เจ ชนั  ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร  

หมายเหตุ : กรณีทีผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามทีท่านไดร้ะบุมาใน

หนงัสือมอบฉันทะ ซงึในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียงอย่าง

ใดอย่างหนึงเท่านนัไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นทเีป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณานําส่งข้อมูลต่อไปนี  

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  อาคาร ดี.เค.เจ ชนั  ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร  

 

การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกียวข้องกับวาระใดๆ ซึง

จะพิจารณาในการประชุม E-EGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรอืคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี 

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั 5 ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

2. ส่งคาํแนะนําหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรบัผูที้เขา้ร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชือและ

นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนทีจะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทกุ

ครงั บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชมุ ดงันี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนทีอุปกรณข์องตนเอง 

หลงัจากทีเจา้หนา้ทคีวบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากทีสนทนาเสรจ็

ทกุครงั (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดจ้ากคู่มอืการเขา้รว่มประชมุทีถกูจดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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ทังนี หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกียวกับการประชุมฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าท ีดังนี 

1. เรืองการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพือเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อสาํนกัเลขานุการ

บรษัิท เพือสอบถามขอ้มลูเพมิเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

2. เรืองขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีทียืนยนัตวัตนอย่าง

ถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อ บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีระบไุวใ้นอีเมลทจีดัส่งคู่มือ

การใชง้านระบบไปใหท้่าน 


