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เอกสารการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัพฤหัสบดทีี ่ 7  เมษายน  2565 
เวลา 14.00 น. 

 

ณ สตูดโิอ บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

บริษทัมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงก าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาด ซ่ึงขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดมาตรการและขอ้ปฏิบติัตามเอกสารแนบ 6
ซ่ึงส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ ฉบบัน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นสาธารณสุข ดงันั้น กรณีท่านผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมี
อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป และ/หรือตรวจพบวา่เป็นผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มเส่ียง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการใหเ้ขา้อาคาร                                                        

ทั้งน้ีบริษทัจดัใหมี้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหจ้ านวนท่ีนัง่ในหอ้งประชุมมีจ ากดั                                 
ประมาณ 50 ท่ีนัง่ และเม่ือท่ีนัง่ท่ีจดัใหเ้ตม็แลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พ้ืนท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส านกังาน ก.ล.ต. สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                                                  

ตามรายช่ือท่ีปรากฎในหนงัสือมอบฉนัทะ (เอกสารแนบ 4) 
 

งดแจกของช าร่วย เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์ห้ 
ลด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และงดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
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วนัท่ี   1  มีนาคม  2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี  8  เมษายน  2564   

2. รายนามและประวติักรรมการโดยสงัเขปท่ีครบก าหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

3. หลกัฐานส าหรับการเขา้ประชุม  
4. หนงัสือมอบฉนัทะ 
5. แบบขั้นตอนการเขา้ประชุม 
6. มาตรการและขอ้ปฏิบติัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
7. แบบฟอร์มค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
9. QR Code แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ของบริษทั 

พร้อมส าเนางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน รายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือวนัท่ี                     
24  กมุภาพนัธ์ 2565 มีมติเห็นชอบท่ีจะจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี  7  เมษายน  2565 เวลา 14.00 
น. ณ สตูดิโอ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2  ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัที ่ 8  เมษายน  2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 8 เมษายน  
2564  และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
แลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี  8  เมษายน 2564 ตามท่ีแนบ
มาน้ี (เอกสารแนบ 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ      คณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  
ในวนัท่ี 8  เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว  

อน่ึง ขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงผลการด าเนินงานของรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือสิทธิของ                 
ผูถื้อหุ้นในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2564 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ ในคร้ังน้ีแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของคณะกรรมการบริษทั 

อน่ึง วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่3  พจิารณารับรองงบการเงนิประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้บริษทัเสนองบการเงิน
ฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
ซ่ึงรายละเอียดของงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ี 
โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของงบการเงินของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดด้งัน้ี 

รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 
ปี 2564 

(ล้านบาท) 

สินทรัพยร์วม  5,154.11 5,250.56 

หน้ีสินรวม 649.66 625.61 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 4,504.45 4,624.95 

มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ 441.56 441.56 

รายไดร้วม* 2,193.32 2,227.63 

ก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) 159.11 324.21 

ก าไรต่อหุน้ 0.360 0.734 

 *ไม่รวมรายไดอ่ื้น 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและ
 รายงานผูส้อบบัญชีประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
 ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ 
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อน่ึง ขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีโดยการใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
และประกาศจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของ
ก าไรสุทธิภายหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามงบเฉพาะกิจการ ในกรณีท่ีบริษทัไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใดในการใชเ้งิน
จ านวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญติัของมาตรา  116  แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535  ในกรณีท่ีบริษทัจะท าการจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายปันผลได ้

ทั้งน้ี นบัตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สถิตกิารจ่ายปันผลของบริษัท       หน่วย : ล้านบาท 

การจ่ายปันผล   
 

 
ม.ค.-ม.ิย.

2564 

ก าไรสุทธิ (ตามงบเฉพาะกจิการ) 787.04 263.99 144.78 128.02 91.70 

เงนิปันผล 604.19 198.79 132.50 123.64 88.31 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (บาท/หุ้น) 1.39 0.45 0.30 0.28 0.20 

Payout Ratio 76.8% 75.3% 91.5% 96.6% 96.3% 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 165,457,080.15 บาท โดยหากพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษทัตอ้ง
พิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิภายหลกัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามนโยบายของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทั 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 168,000,000 
บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.58 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน
ไม่เกิน 256,309,314.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษทั ตามท่ีปรากฏ

   2560                 2561                 2562                2563 
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รายช่ือ ณ ว ันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น ท่ี มี สิทธิรับเ งินปันผลในวันท่ี  10 มีนาคม 2565 และมีก าหนดจ่าย                              
เงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

 โดยปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนแลว้ เป็น
จ านวนทั้งส้ิน 45,209,429 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทัจ านวน 452,094,295 บาท 

อน่ึง ขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีโดยการใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล      ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษทัขอ้ 15                
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ถา้
จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ให้ใชว้ิธีจบัฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได”้ 
โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
 1. นายปัญญา นิรันดร์กลุ ประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. นายประภาส ชลศรานนท ์ รองประธานกรรมการ   
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 3. นายพาณิชย ์  สดสี  กรรมการ  
    (โปรดพิจารณาประวติัของกรรมการตามเอกสารแนบ 2) 
 

ตามท่ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี                 
14 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2565 ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ไม่มีการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการเขา้มายงับริษทั 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ    กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัไดผ้่านคณะกรรมการ
สรรหา และน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป โดยพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ รวมถึงค านึงถึงความ
เหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา 
รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ      คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ลว้นแต่เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั โดยท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดีและเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                     
พ.ศ. 2535  ดงันั้นจึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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อน่ึง ขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีโดยการใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษทัโดยท่ีประชุมสามญัประจ าปีจะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว และเพ่ือเป็น
การส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่คณะกรรมการ
ของบริษทั โดยค่าตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีกดว้ย โดย
มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัยอ้นหลงั 3 ปี ดงัน้ี 

ค่าเบีย้ประชุม 2562 2563 2564 
คณะกรรมการบริษทั 35,000 40,000 40,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 50,000 
คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 

วงเงนิ ไม่เกนิ  4,000,000 บาท ไม่เกนิ  4,000,000 บาท ไม่เกนิ 4,000,000 บาท 
 หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าเบ้ียประชุม 

ทั้ งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้มีการจ่ายจริงในปี 2564 ได้เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ 
คร้ังน้ีแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ไม่เกิน                
4 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2564 โดยก าหนดค่าเบ้ียส าหรับการประชุมกรรมการ ปี 2565 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั     40,000  บาท / ต่อคน / ต่อคร้ังการประชุม 
ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     50,000  บาท / ต่อคน / ต่อคร้ังการประชุม 
ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   35,000  บาท / ต่อคน / ต่อคร้ังการประชุม 
หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าเบ้ียประชุม 

 
อน่ึง ข้อบังคับบริษัทได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยการใช้คะแนนเสียง                               
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซ่ึงก าหนดให้                        
ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชี
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รายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 6 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้และ
โดยการพิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งให ้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยนางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8802  และ/หรือ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4628  และ/หรือ 

นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4098  เป็นผูส้อบบัญชีงบการเงินของบริษัท
ประจ าปี 2565 ซ่ึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผู ้สอบบัญชีทั้ งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่มี
ความสมัพนัธ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั และ/หรือ ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ผู้สอบบัญชีงบการเงนิ : KPMG ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

บมจ.เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

บริษทัในเครือ บมจ.เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ 3,400,000 3,500,000 3,470,000 

รวม 5,800,000 5,900,000 5,870,000 

หมายเหตุ รายละเอียดค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
 

  โดยการแต่งตั้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในคร้ังน้ี โดยมี
รายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 

 
ทั้ งน้ี  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ง ตลอดจน บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัแต่อยา่งใด   

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมเลือกผูส้อบบญัชี และได้
พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั   รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้เพื่อ
ขออนุมติัแต่งตั้ง  โดย นางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8802  และ/หรือ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4628  และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4098 
แห่งบริษทั   เคพีเอม็จี  ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ส าหรับปี 2565 ของ  บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ านวนเงิน 2,400,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น)  

รายช่ือผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที ่
จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 
1. นางศศิธร   พงศอ์ดิศกัด์ิ 8802 5 ปี (2560 – 2564) 
2. นายศกัดา   เกาทณัฑท์อง 4628 - 
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 - 
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และบริษทัในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ านวนเงิน 3,470,000 บาท (สามลา้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนบาท
ถว้น)  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 5,870,000 บาท (หา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น)    

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้ต่งตั้ง นางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต เลขท่ี 8802  และ/หรือ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4628  และ/หรือ นางสาว

วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4098  แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู ้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี ส าหรับปี 2565 ของบมจ. เวิ ร์คพอยท์                                       
เอ็นเทอร์เทนเมนท์  จ านวนเงิน 2,400,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น)  และบริษทัในเครือบมจ.เวิร์คพอยท์        
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ านวนเงิน 3,470,000 บาท (สามลา้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น)  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
5,870,000 บาท (ห้าลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลัน่กรองอย่าง
เหมาะสมแลว้  

อน่ึง ขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยการใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วาระการประชุมและเร่ืองอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะตอ้งเขา้ตามเง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงบญัญติัไวใ้น 
มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 วา่ “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรค
หน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้                   
ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระน้ีเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตาม
มาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกล่าวขา้งตน้ 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี การจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี
เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซ่ึงบริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์น้ีมาโดยตลอด
และมีความห่วงใยในความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย ท่ีจะจดัเตรียมการใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและมีความปลอดภยัสูงสุด ในการน้ีบริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรการและขอ้ปฏิบติัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ใน
ภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) ซ่ึงบริษทัขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยการเขา้ร่วมการประชุมของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะอาจมี
ความล่าชา้และไม่ไดรั้บความสะดวก โดยบริษทัตอ้งประชุมให้แลว้เสร็จในเวลาท่ีสั้น กระชบั เพ่ือลดเวลาในการท่ีคนจ านวนมาก                     
มารวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัใหมี้การเวน้ระยะห่างทางสงัคม จึงท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีท่ีไม่สามารถรองรับคนจ านวนมาก
ได ้โดยบริษทัจดัให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้จ านวนท่ีนัง่ในห้องประชุมมีจ ากดั ประมาณ 50                  
ท่ีนัง่ และเม่ือท่ีนัง่ท่ีจดัใหเ้ตม็แลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พ้ืนท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้
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ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมสามัญ                         
ผู้ถือหุ้นแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายสมเกียรติ  ติลกเลิศ หรือ นางพรทิพย ์ มูลสวสัด์ิ 
หรือ นายวีรวตั  คุณานุกูล ซ่ึงเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) โดยกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี และยืน่ต่อบริษทัก่อนเร่ิมการประชุม  

อน่ึง ทางบริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 โดยก าหนดให้วนัท่ี                  
10 มีนาคม 2565 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record date) เขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2565  

 

            ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ลงช่ือ          ลงช่ือ 
                (นายปัญญา  นิรันดร์กลุ)        (นายประภาส  ชลศรานนท)์ 
                   ประธานกรรมการ              รองประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 
บริษทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 บริษทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 8  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 น.  ณ สตูดิโอ 18  บริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.      นายพาณิชย ์     สดสี  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม GROUP CEO 
2.  นายคณิต       วฒันประดิษฐ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานควบคุมภายใน 
3.  นางวชินี  ศรีสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการตลาด 
4.      นายชลากรณ์  ปัญญาโฉม กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานดิจิทลั 
5.  นายสมเกียรติ    ติลกเลิศ  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
6.     นางสาวพรทิพย ์ มูลสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. นายวรีวตั  คุณานุกลู  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายปัญญา        นิรันดร์กลุ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2.  นายประภาส      ชลศรานนท ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายธนศกัด์ิ  หุ่นอารักษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 
2. นายชยนัต ์  จนัทวงศาทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานผลิต 
3. นายศุภเดช  อศัวด ารงเดช ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานอ านวยการ 
4. นายสุรการ  ศิริโมทย ์  เลขานุการท่ีประชุม และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินการลงทุน  

  นอกจากน้ี ยงัมีนางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ ผูแ้ทนจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
นายสรายทุธ ส าแดง ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เขา้
ร่วมประชุมดว้ย 
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เร่ิมการประชุม เวลา  14.00 น. 

 มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดประชุมรวม 105 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้ งส้ิน 
255,795,796 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั 441,560,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.9300 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั  

ทั้งน้ี นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายประภาส      
ชลศรานนท์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มิได้เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี เน่ืองจากทาง
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นถึงความส าคญัเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนัซ่ึง
ยงัไม่สามารถควบคุมได ้โดยนายปัญญา นิรันดร์กุล และนายประภาส ชลศรานนท์ เป็นบุคคลท่ีส าคญัยิ่งของบริษทั จึงเห็นควรให้ทั้ง
สองท่านไม่ตอ้งเขา้ร่วมประชุมเน่ืองจากมีความเส่ียงมากกวา่บุคลากรท่านอ่ืน  

  โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 104 ระบุวา่ ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อ
หุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม โดยหนา้ท่ีของประธานในท่ีประชุม ตามพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 
ระบุไวว้า่ ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุมในการน้ีตอ้ง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบ
วาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

จากนั้น นายสน  แกว้เวฬู  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายภาคิน  ปานมารศรี ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดเ้สนอช่ือ นายพาณิชย ์สดสี ผูถื้อหุน้
รายยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม GROUP CEO เป็นประธานในท่ีประชุม โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคล
อ่ืนเป็นประธานในท่ีประชุมอีก  
 เลขานุการจึงไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนการประชุมคร้ังน้ี มีวธีิการ ดงัน้ี  

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละ
คนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง  ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาใน
ใบมอบฉันทะแลว้วา่ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์อง
ผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมอีก  

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ เลขานุการ ท่ีประชุม จะสอบถามผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสใหแ้สดง
ความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ลุกข้ึนไปยงัจุดสอบถามท่ีจดัไวส้ าหรับผูป้ระชุมซ่ึงอยู่
ด้านขา้งห้องประชุม และกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามยัก่อนการใช้ไมค์โคโฟน พร้อมแจ้งช่ือ นามสกุลและจ านวนหุ้น                
ท่ีถือ ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

3. เม่ือเลขานุการ กล่าวสอบถามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจบ และผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นจนครบถว้นแลว้ เลขานุการ จะให้ผูถื้อ
หุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนเสียง ใส่กล่องให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ยกเวน้วาระพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง ตามวาระตอ้งเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ ซ่ึงก่อนส่งบตัรลงคะแนน
ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีนั้นตอ้งมีการลงลายมือช่ือในทุกวาระท่ีลงคะแนน เพ่ือจะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น  ส่วนผูถื้อหุ้น
ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแลว้ บริษทัจะบนัทึกการออกเสียง
ของท่านผูถื้อหุ้นรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ โดยจะแสดงผลการลงมติภาย
หลงัจากจบวาระถดัไป ยกเวน้ในวาระสุดทา้ย  จะแสดงผลการลงมติภายหลงัจบวาระนั้น 
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4. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงท่ีไม่ชดัเจนให้ถือวา่บตัรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบตัรเสีย และหากท่านผูถื้อหุ้นไม่ส่ง
บตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัถือวา่ ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  

5. ท่านผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอ านวยความสะดวกและอธิบาย
ใหเ้ขา้ใจได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไว้ในเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี  26  มีนาคม  2564  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น 
บริษทัได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ขอ้ความบนเว็บไซต์ของบริษทัเพื่อเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระเพ่ิมเติมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา  
 

หลงัจากจบการช้ีแจง นายพาณิชย ์สดสี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม GROUP CEO (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมและ
มอบหมายให้ นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  และเน่ืองจากการประชุม     
คร้ังน้ีเป็นการประชุมในภาวะท่ีไม่ปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ดงันั้น เลขานุการท่ี
ประชุมจึงขอด าเนินการประชุมใหมี้ความกระชบัมากท่ีสุด และขอให้ผูถื้อหุน้ปฏิบติัตามมาตรการท่ีไดป้ระกาศใหท้ราบผา่นทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นส าคญั 

 

วาระที ่1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที ่30  มิถุนายน  พ.ศ.2563  

เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงได้
ประชุมในวนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2563  ตามรายละเอียดของส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม  

นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่ีซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ  

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงไดป้ระชุมในวนัท่ี                         
30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติดงัน้ี 

เห็นดว้ย 255,795,796 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ  100.0000    
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ  0.0000     
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ  0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ       0.0000 
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วาระที ่2      พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

ประธานเสนอให้ นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินการ
ลงทุนเป็นผู ้ช้ีแจงเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานของ
คณะกรรมการประจ าปี และผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานของบริษทัตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีผลก าไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของผูถื้อหุน้ใหญ่เท่ากบั 159.11 ลา้นบาท ลดลง 0.39 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.24 จากช่วงเวลาเดียวกนัใน
ปี 2562 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 159.50 ลา้นบาท 

รายได้ :  
บริษทัมีรายไดร้วมตามงบการเงินรวมในปี 2563 (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) เท่ากบั 2,277.19 ลา้นบาท ลดลง 494.47 ลา้น

บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซ่ึงมีรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) ตามงบการเงินรวม
เท่ากบั 2,771.66 ลา้นบาท โดยบริษทัมีการเปล่ียนแปลงของแต่ละธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากธุรกจิรายการโทรทศัน์ 
รายไดจ้ากธุรกิจรายการโทรทศัน์ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายโฆษณาและโปรโมทในช่วงเวลาต่าง ๆ  ของ

สถานีโทรทศัน์ของบริษทั (“ช่อง WORKPOINT”)  และ ช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษทั รวมถึงรายไดจ้ากการให้
เช่าช่วงเวลาให้แก่บุคคลภายนอกเพ่ือออกอากาศรายการโทรทศัน์ในช่อง WORKPOINT, รายได้จากการรับจา้งผลิต
รายการเพ่ือออกอากาศในช่อง WORKPOINT และ รายไดจ้ากการจ าหน่ายลิขสิทธ์ิรายการไปยงัต่างประเทศ   

โดยใน ปี 2563 บริษทัมีรายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 1,798.89 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2562  เท่ากบั 
394.21 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 ทั้งน้ีการลดลงของรายไดธุ้รกิจรายการโทรทศัน์ของบริษทัมาจากการลดลง
ของรายไดจ้ากช่อง WORKPOINT เป็นหลกั เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ซ่ึงกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ก าลงัซ้ือของลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 
ลดลง 

รายได้จากการรับจ้างจดังาน 
รายไดจ้ากการรับจา้งจดังานของบริษทั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจดังาน Event ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นการรับจา้งผลิต

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกและจดัข้ึนเองโดยบริษทั โดยในปี 2563 นั้น บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้งจดังานทั้งส้ิน 104.59 ลา้น
บาท ลดลง 138.46 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 57 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซ่ึงมีรายไดเ้ท่ากบั 243.05 ลา้น
บาท ทั้งน้ีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจดั Event ต่าง ๆ ของ
บริษทัเองและลูกคา้ภายนอกชะลอตวัลง โดยบางงาน Event ตอ้งยกเลิกหรือเล่ือนการจดังานออกไปอยา่งไม่มีก าหนด 
โดยในปี 2563 บริษทัมีงานหลกั ๆ ไดแ้ก่ งานไมคม่์วนซ่ืน คร้ังท่ี 2, งานรวมศิลป์แผน่ดินสยาม, งานร้านเด็ดแฟร์ คร้ังท่ี 4 
และงานกาชาดออนไลน์ เป็นตน้ 

รายได้จากการจดัคอนเสิร์ตและละครเวที 
รายไดจ้ากการจดัคอนเสิร์ตและละครเวทีของบริษทั ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจดัคอนเสิร์ตและละครเวทีท่ี

บริษทัจดัข้ึนเอง และรายไดจ้ากผูใ้หก้ารสนบัสนุนสปอนเซอร์โรงละคร ทั้งน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากคอนเสิร์ตและละครเวที
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ในปี 2563 เท่ากบั 39.02 ลา้นบาท ลดลง 78.60 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 67 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซ่ึง
มีรายไดเ้ท่ากบั 117.62 ลา้นบาท เช่นเดียวกบัธุรกิจรับจา้งจดังาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ส่งผลใหก้ารจดัการแสดงต่าง ๆ ของบริษทัชะลอตวัลง โดยถึงแมใ้นช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 บริษทั
จะสามารถจดัการแสดงไดบ้างส่วน แต่เน่ืองดว้ยนโยบาย Social Distancing ส่งผลใหต้อ้งมีการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชม โดย
ในปี 2563 บริษทัไดมี้การจดังานคอนเสิร์ตทั้งหมด จ านวน 3 งาน ไดแ้ก่ MEWKY Way Showcase, คอนเสิร์ตคุณพระ
ช่วยส าแดงสด ๑๐ และงานคอนเสิร์ตนัง่ใกลเ้จ๊ียบจุย้ 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอ่ืน 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอ่ืน สามารถแยกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. รายได้จากการขายสินค้า ซ่ึง

ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงาม  และรายได้จากการขายสินคา้ฝากขายต่าง ๆ และ                    
2. รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน โดยรายไดห้ลกัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีโรงละคร และรายไดจ้าก
การบริการจดัหานกัแสดง และรายไดจ้ากการใหบ้ริการประชาสมัพนัธ์เพ่ือจ าหน่ายสินคา้ ทั้งน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และบริการอ่ืนในปี 2563 เท่ากับ 334.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 117.69 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 54 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซ่ึงมีรายไดเ้ท่ากบั 216.62 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้าก
การให้บริการประชาสัมพนัธ์เพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก ผ่านทางช่วงเวลาต่าง ๆ ของช่อง 
WORKPOINT  

ต้นทุน : 
ในปี 2563 นั้น บริษทัมีตน้ทุนผลิตทั้งส้ิน 1,340.10 ลา้นบาท ลดลง 414.53 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 24 

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีตน้ทุนผลิตเท่ากบั 1,754.64 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุน
จากธุรกิจรายการโทรทศัน์ เน่ืองจากตั้งแต่ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เป็นตน้มา บริษทัมีนโยบายในการลดตน้ทุนผลิตเพื่อ
รองรับผลกระทบการชะลอตวัทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
นอกจากน้ีตน้ทุนจากธุรกิจรายการโทรทศัน์ยงัลดลงจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐในการปรับลดอตัราการน าส่งเงิน
รายปีเขา้กองทุนวจิยัและพฒันาของ กสทช. (USO Fund) อีกดว้ย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ :                     
ในปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 788.41 ลา้นบาท ลดลง 48.37 ลา้นบาท หรือลดลงคิด

เป็นร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 836.78 ลา้นบาท โดยการลดลง
ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายส านักงานและค่าใชจ่้ายพนักงานต่าง ๆ ตามนโยบายลดค่าใชจ่้ายของ
บริษทั เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

นอกจากน้ีในปีดงักล่าว บริษทัมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน เท่ากบั 34.59 ลา้นบาท จากการตั้งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึง
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) ซ่ึงบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นปีแรก โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นการตั้งค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี (TFRS 9) 

 นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือเสนอแนะ ทั้งน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ี
ส่งค าถามล่วงหนา้มาเพ่ือซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ จ านวน 2 ราย ดงัต่อไปน้ี 
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1) นายปพน  ไกรสิงห์เดชา ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามดงัน้ี 

1.1 จ านวนลูกคา้ท่ีมาซ้ือเวลาโฆษณากบับริษทัในปัจจุบนั มีจ านวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หากเทียบกบัช่วงก่อนท่ีจะ
เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 

นางวิชนี  ศรีสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานการตลาด ไดต้อบขอ้ซักถามในส่วนของ
จ านวนลูกคา้ท่ีมาซ้ือเวลาโฆษณากบับริษทัในปัจจุบนั มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนท่ีจะเกิดการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยลูกคา้หลกัยงัคงเป็นลูกคา้ Media Agency  ในส่วนของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจะ
เป็นลูกคา้ท่ีซ้ือโฆษณาตรงกบัทางบริษทั (Direct Customer) อาทิเช่น ลูกคา้กลุ่มผูข้ายสินคา้ผ่านรายการ TV Shopping 
หรือ รายการประชาสมัพนัธ์สินคา้ เป็นตน้ 

 

1.2 ณ ปัจจุบัน การถ่ายท ารายการต่าง ๆ ในสตูดิโอในแต่ละวนั ใช้ระยะเวลามากข้ึนในการถ่ายท าหรือไม่ 
สืบเน่ืองจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีบริษทัตอ้งน ามาใช ้

 

นายพาณิชย ์ สดสี  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม GROUP CEO และประธานในท่ีประชุม ไดต้อบขอ้
ซกัถามในส่วนของการถ่ายท ารายการต่าง ๆ ภายในสตูดิโอในแต่ละวนั ยงัคงจะใชร้ะยะเวลาเท่าเดิม แต่จะใชร้ะยะเวลา
เพ่ิมข้ึนในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภยัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ท่ีมีการคดักรองบุคลากรภายนอกก่อนเขา้สตูดิโอ โดยการตรวจวดัอุณหภูมิและตรวจคดักรองเช้ือตามมาตรการต่าง ๆ ซ่ึง
ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อระยะเวลาการถ่ายท ารายการ หรือส่งผลใหต้น้ทุนเพ่ิมข้ึนแต่อยา่งใด แต่กลบัส่งผลใหต้น้ทุนลดลง
เน่ืองจากมีการจ ากดัจ านวนผูช้มภายในสตูดิโอจากสถานการณ์ดงักล่าว 

 

1.3 ภาพรวมของธุรกิจการจ าหน่ายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ในต่างประเทศเป็นอยา่งไรบา้งในปัจจุบนั 
 

นายธนศกัด์ิ  หุ่นอารักษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานพฒันาธุรกิจ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี ภาพรวมของธุรกิจ
การจ าหน่ายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ในต่างประเทศในปัจจุบนั คาดการณ์วา่ในปี 2564 มีแนวโนม้รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน หลงัจากหลายประเทศเร่ิมคลายลอ็คดาวน์และเร่ิมมีการผลิตรายการและซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์เพ่ิมมากข้ึน
เม่ือเทียบกบัปี 2563 โดยในปี 2564 รายการท่ีบริษทัไดข้ายลิขสิทธ์ิไปใหก้บัหลาย ๆ ประเทศ ไดแ้ก่ รายการ The Rapper 
และ Super 10 season 2 ส าหรับรายการใหม่อย่าง “รายการร้องขา้มก าแพง หรือ The Wall Song”  ไดมี้การขายลิขสิทธ์ิ
รายการดงักล่าวให้กบัประเทศเวียดนามไปตั้งแต่ตน้ปี ซ่ึงไดรั้บกระแสการตอบรับเป็นอยา่งดี และอยูร่ะหวา่งเสนอขาย
ลิขสิทธ์ิดงักล่าวใหก้บัอีกหลาย ๆ ประเทศทั้งยโุรปและเอเชีย 

 

1.4 ในส่วนท่ีเป็นธุรกิจโรงละคร บริษทัมีแนวคิดท่ีจะยงัคงจดังานการแสดงต่าง ๆ ผา่นออนไลน์ดว้ยหรือไม่  ถา้
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไดค้ล่ีคลายลงแลว้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหา
รายไดเ้พ่ิมจากช่องทางออนไลน์และเป็นทางเลือกส าหรับผูท่ี้ไม่ประสงคจ์ะมาชมการแสดงท่ีโรงละคร 

 นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุมและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการเงินการลงทุน ได้ตอบ              
ขอ้ซกัถามในส่วนของการเพ่ิมรายไดช่้องทางออนไลน์ให้กบัธุรกิจโรงละคร โดยในปี 2563 ทางบริษทัไดมี้แนวคิดและ
เร่ิมมีการจดัการแสดงให้ผูช้มผ่านช่องทางออนไลน์บา้งแลว้ ยกตวัอยา่งเช่น คอนเสิร์ตคุณพระช่วย ซ่ึงเป็นคอนเสิร์ตท่ี
ผูช้มสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนภาพรวมในปี 2564 บริษทัยงัคงมีแผนจดัการแสดงให้ผูช้มผ่านช่องทาง
ออนไลน์ดว้ยเช่นกนั 
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1.5 บริษทัยงัคงมีนโยบาย Work From Home ส าหรับพนกังานบางส่วนหรือไม่ และประสิทธิภาพของการท างาน
แบบ Work From Home เป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ อีกทั้งบริษทัจะยงัคงนโยบายน้ีต่อไปอีกหรือไม่ ถา้หากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไดค้ล่ีคลายลงแลว้ 
 1.6   จากสถานการณ์ภาพรวมของแรงงานและเศรษฐกิจในภาวการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019                    
(COVID-19) ไดส่้งผลกระทบต่อการลดพนกังานบางส่วนในบริษทัหรือไม่ 
 

นายพาณิชย ์ สดสี  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม GROUP CEO และประธานในท่ีประชุม ไดต้อบ ขอ้
ซกัถามขา้งตน้ โดยในเร่ืองนโยบาย Work From Home ทางบริษทัไดมี้การด าเนินนโยบายดงักล่าวมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมี
การทดลองและเตรียมแผนการหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ในแต่ละระดับ ยกตัวอย่างเช่น กรณี
สถานการณ์ดงักล่าวมีความรุนแรงมากข้ึน จ าเป็นตอ้ง Work From Home 100% ทางบริษทัก็มีแผนการบริหารจดัการถ่าย
ท ารายการซ่ึงสอดคลอ้งกนั โดยนโยบายหรือแผนการต่าง ๆ ในแต่ละคร้ังนั้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานหรือคุณภาพของรายการแต่อย่างใด ดงัจะเห็นไดจ้ากกระแสเรตติ้งของรายการบางรายการท่ีทางบริษทัไดมี้การ
ปรับเปล่ียนผงัรายการไปแลว้ก่อนหน้าน้ี  ในส่วนของการประเมินระยะเวลาการใช้นโยบาย Work From Home ทาง
บริษทัยงัคงตอ้งพิจารณาและประเมินตามสถานการณ์เป็นส าคญั 

และจากภาพรวมของแรงงานและเศรษฐกิจในภาวการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาง
บริษทัยงัไม่มีนโยบายลดพนกังานแต่อยา่งใด  

2) นางรัตนา  ตนัสกลุ  ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามดงัน้ี 

2.1  จากผลการด าเนินงานปี 2563 สดัส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอ่ืน เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจาก 
ร้อยละ 7.8 เป็นร้อยละ 14.7 นั้น เกิดจาก บริษทัมีการส่งเสริมการขายหรือเกิดจากสภาวการณ์ตลาดปกติ และบริษทัมี
แนวทางต่อยอดรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอ่ืน ในปี 2564 หรือไม่อยา่งไร 

2.2  ขอทราบรายละเอียดและสาเหตุเก่ียวกบัการท่ีบริษทัตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน 29.37 ลา้นบาท 
2.3  จากรายงานประจ าปีของบริษทั หนา้ 78 หัวขอ้รายการเงินสด แสดงถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2563 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 1,615.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 378.71 ลา้นบาท 
จาก ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2562 ซ่ึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 1,236.33 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อย
ละ 31  บริษทัมีแผนบริหารเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนใหเ้กิดผลประโยชน์โดยค านึงถึงความเส่ียงอยา่งไร 

2.4 จากรายงานประจ าปีของบริษทั หนา้ 51 ขอทราบความเห็นคณะกรรมการท่ีระบุวา่ ไม่มีโครงการในอนาคต 

นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุมและประธานเจา้หน้า ท่ีบริหารสายงานการเงินการลงทุน ไดต้อบขอ้
ซกัถามขา้งตน้ทั้งหมด ดงัน้ี  

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญันั้น มาจากการให้บริการประชาสัมพนัธ์สินคา้
ให้แก่ลูกคา้ภายนอกต่าง ๆ ในรายการ TV Shopping หรือรายการประชาสัมพนัธ์สินคา้  โดยภาพรวมของบริษทัยงัคงมี
แผนการใหบ้ริการประชาสัมพนัธ์เช่นน้ีต่อไปอีก ซ่ึงเง่ือนไขการลงบญัชีก็จะปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขของสัญญา โดย
ในปี 2563 รูปแบบสัญญาจะเป็นการให้บริการแบบไดรั้บส่วนแบ่งรายได ้ ซ่ึงมีการลงบนัทึกบญัชีเป็นรายไดจ้ากการ
บริการประชาสมัพนัธ์  ส่วนเง่ือนไขสญัญาใหบ้ริการในปี 2564 นั้นจะเป็นรูปแบบใหเ้ช่าเวลาและรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวน
ท่ีแน่นอน ดงันั้นจะบนัทึกรายไดท้างบญัชีเป็นรายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์  ในส่วนของธุรกิจการขายสินคา้นั้น บริษทัยงัคง
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาแผนพฒันาสินคา้ควบคู่กบัการประเมินความเส่ียงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบนัเป็นส าคญั 



17 
 

ในส่วนของรายละเอียดและสาเหตุเก่ียวกบัการท่ีบริษทั ตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามหมายเหตุประกอบ
งบในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มูลค่าท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจรายการ
โทรทศัน์ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยหากลูกคา้ติด
คา้งช าระ หรือบริษทัพิจารณาแลว้มีความเส่ียงในการผิดนดัช าระ บริษทัจะด าเนินการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ อยา่งไรก็
ดี บริษทัยงัคงมีการติดตามทวงถามหน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

 ในส่วนแผนบริหารเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น ทางบริษทัมีแผนการลงทุนเป็นประจ าทุกปี โดยทั้งแผนของธุรกิจปกติ
หรือธุรกิจใหม่นั้นจะใชห้ลกัการเดียวกนั คือพิจารณาจากความเส่ียงเป็นส าคญั โดยหากอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาลงทุน
ในโครงการใหม่ ๆ นั้น ทางบริษทัก็จะน าเงินสดไปลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ท่ีมีความเส่ียงนอ้ยไปพลางก่อนส าหรับการ
เปิดเผยขอ้มูลโครงการในอนาคต ตามรายงานประจ าปีของบริษทันั้น ทางบริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการคงหวัขอ้ดงักล่าว
ไว ้เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลในส่วนของโครงการใหม่หรือธุรกิจใหม่ซ่ึงมิไดเ้ป็นธุรกิจตามปกติของบริษทั ซ่ึงท่ีผา่นมาโครงการ
ใหม่หรือธุรกิจใหม่ยงัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงท าใหบ้ริษทัเห็นสมควรไม่เปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ แต่
หากเป็นโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจปกติ  ทางบริษทัจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยในส่วนของลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั  

 

มต ิ     ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

วาระที ่3  พจิารณารับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เลขานุการท่ีประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี  2563 ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแลว้ ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม  

นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือเสนอแนะ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้
ท่ีซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ    

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยผูถื้อหุน้ออก  
 เสียงลงมติดงัน้ี 

เห็นดว้ย   255,795,803 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง            0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย      0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ     0.0000 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 7 หุน้ 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และประกาศจ่ายเงินปันผล 

เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงาน ตั้ งแต่วนัท่ี                           
1 มกราคม 2563 ถึง  31 ธนัวาคม 2563 เพื่อจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.28 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 124,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.6 ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ  

โดยก าหนดให้วนัท่ี  11  มีนาคม  2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record date) เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 และสิทธิในการรับปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั ตั้งแต่
วนัท่ี 1  มกราคม  2563  ถึง 31  ธนัวาคม  2563 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี  7  พฤษภาคม  2564  

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ ภายหลงัหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตามงบเฉพาะกิจการ ในกรณีท่ีบริษทัไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใดในการใชเ้งินจ านวนนั้นและการจ่ายเงิน               
ปันผลจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัตามบทบญัญติัของ
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เร่ืองการจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  
 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 และการประกาศจ่ายปันผล โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   255,795,803 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ            0.0000 
งดออกเสียง                    0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ            0.0000 
บตัรเสีย       0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ     0.0000 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขานุการท่ีประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระ ตอ้งออกจ านวน 3 ท่าน คือ 

 1. นางวชินี  ศรีสวสัด์ิ  กรรมการ 
 2. นายสมเกียรติ  ติลกเลิศ  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
 3. นายวรีวตั   คุณานุกลู  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

   
คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัและท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัไดเ้ป็น
อย่างดี และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ดังนั้น จึงเป็นผูท่ี้มีความ
เหมาะสมท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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ทั้งน้ีกระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา และน าเขา้เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงค านึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

 นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ   

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการแต่งตั้ งกรรมการ 3 ท่าน ซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  ดงัน้ี 

(1) นางวชินี  ศรีสวสัด์ิ ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย    248,944,336 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ      97.3215 
ไม่เห็นดว้ย       6,495,467 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ         2.5393 
งดออกเสียง          356,000 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    0.1392 
บตัรเสีย                      0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    0.0000 

(2) นายสมเกียรติ  ติลกเลิศ ไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย    233,675,061 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ  91.3522 
ไม่เห็นดว้ย     21,767,242 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    8.5096 
งดออกเสียง          353,500 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    0.1382 
บตัรเสีย                      0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    0.0000 

(3) นายวรีวตั  คุณานุกลู ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย    249,196,476 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ  97.4201 
ไม่เห็นดว้ย       6,243,327 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    2.4407 
งดออกเสียง          356,000 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    0.1392 

  บตัรเสีย                      0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    0.0000 

  วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

เลขานุการท่ีประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวน
เงิน ไม่เกิน 4,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

-  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั   40,000 บาท ต่อคน/ ต่อคร้ังการประชุม 
-  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   50,000 บาท ต่อคน/ ต่อคร้ังการประชุม 
-  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   35,000 บาท ต่อคน/ ต่อคร้ังการประชุม 
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โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัแลว้ เห็นว่าหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน
กรรมการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของกรรมการ    

นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ โดยผูถื้อหุ้นออก
เสียงลงมติดงัน้ี 

เห็นดว้ย      255,795,803 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย        0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ     0.0000      
งดออกเสียง                       0      เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ     0.0000    
บตัรเสีย         0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ     0.0000 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

เลขานุการท่ีประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 8802 และ/หรือ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4628  และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเด

ชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4098 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีงบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 5,700,000 บาท (ห้าลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น)  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
บมจ. เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์  จ านวนเงิน      2,400,000    บาท     
บริษทัในเครือ บมจ. เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์ จ านวนเงิน         3,300,000    บาท    
รวมจ านวนเงิน           5,700,000  บาท 

นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ เสนอแนะ   

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
ดงัรายละเอียดตามท่ีเสนอมาโดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติดงัน้ี 

เห็นดว้ย   255,442,303   เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ 99.8618 
ไม่เห็นดว้ย                    0    เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ   0.0000    
งดออกเสียง         353,500 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ   0.1382  
บตัรเสีย       0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ   0.0000   
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วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทฯ 
  เลขานุการท่ีประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท กรณีการจัดประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยให้อยูภ่ายใต ้พรบ.บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และ พรก.วา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัตามประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ในขอ้ 29 และขอ้ 36 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

  

ขอ้บงัคบัเดิม (ขอ้ 29) ขอ้บงัคบัใหม่ (ขอ้ 29) 

คณะกรรมการตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนคร้ัง ณ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ ณ ทอ้งท่ีอ่ืนใดก็ได ้
ประธานกรรมการเป็นผู ้เรียกประชุมคณะกรรมการเม่ือ
เห็นสมควร แต่ทั้งน้ีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไป อาจ
ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีน้ีให้
ประธานกรรมการก าหนดวนัและนัดประชุมภายในสิบส่ี 
(14) วนั นับแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอในการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึ งได้ รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิ
อ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

คณะกรรมการตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนคร้ัง ณ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ ณ ทอ้งท่ีอ่ืนใดก็ได ้
ประธานกรรมการเป็นผู ้เรียกประชุมคณะกรรมการเม่ือ
เห็นสมควร แต่ทั้งน้ีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไป อาจ
ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีน้ีให้
ประธานกรรมการก าหนดวนัและนัดประชุมภายในสิบส่ี 
(14) วนั นับแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอในการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึ งได้ รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิ
อ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
การประชุมคณะกรรมการอาจจะด าเนินการโดยการประชุม
ผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ ทั้ งนี้ ใ ห้ เ ป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือตาม
บทบัญญัติกฎหมายที่เกีย่วข้องก าหนด 

 

ขอ้บงัคบัเดิม (ขอ้ 36) ขอ้บงัคบัใหม่ (ขอ้ 36) 

ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือ
นัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนังสือพิมพติ์ดต่อกันสาม (3) วนัและตอ้งก่อนวนัประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) ว ันด้วย ทั้ งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ี

ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือ
นัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนังสือพิมพติ์ดต่อกันสาม (3) วนัและตอ้งก่อนวนัประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) ว ันด้วย ทั้ งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ี
ประชุมอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั 
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ประชุมอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั 
หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ห รื อ ท่ี อ่ื น ใ ดตา ม ท่ี คณะกร รมก า ร จ ะก าหนดก็ ได้                             
การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติ
กฎหมายที่เกีย่วข้องก าหนด 

  

 นายสุรการ  ศิริโมทย ์ เลขานุการท่ีประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือเสนอแนะ ทั้งน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ี
มีขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

1) นายไกรวลัย ์ คทวณิช  ผูถื้อหุน้รายยอ่ยและมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงัน้ี 

2.1 ในการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 36 ทางผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บแจง้รายละเอียดการแกไ้ขขอ้ความในขอ้บงัคบัไปพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุม จึงท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่มีโอกาสไดพิ้จารณาล่วงหนา้ในเน้ือหาส่วนท่ีเปล่ียนแปลง 

  2.2  ตามหนงัสือเชิญประชุมในหนา้ท่ี 7 วาระท่ี 8 ยอ่หนา้ท่ี 2 ซ่ึงเขียนรายละเอียด กรณีการจดัประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting  แต่ไม่ไดร้ะบุถึงการประชุมผูถื้อหุ้นเพียงอยา่งเดียว แต่หมายรวมถึงการประชุมอยา่งอ่ืนดว้ย
นอกเหนือจากการประชุมผูถื้อหุ้น  ดงันั้นจึงอยากทราบวา่ในส่วนท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมในขอ้บงัคบัจะครอบคลุมถึง
การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการมาประชุมกันเองอย่างเป็นทางการ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการประชุมอ่ืน ๆ                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัมหาชนหรือไม่  โดยตนเห็นชอบเฉพาะหากเป็นการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัเฉพาะ                 
การประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ E-Meeting เพียงอยา่งเดียว  

  แต่ถา้หากครอบคลุมรวมถึงการประชุมอ่ืนนอกเหนือจากการประชุมผูถื้อหุ้น ขอเสนอให้ตดัขอ้ความท่ีแสดง
อยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม ในส่วนของขอ้เท็จจริงและเหตุผลยอ่หนา้แรก บรรทดั 2 ท่ีระบุวา่ “ดงันั้นเพื่อเป็นการป้องกนั            
ผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเขา้ร่วม
การประชุมผูถื้อหุ้น” เน่ืองจากขอ้ความดงักล่าว ท าให้ตีความไดว้า่ “การประชุมผูถื้อหุ้นหรือการท่ีให้เจา้ของบริษทัมา
ประชุมร่วมกนันั้นเหมือนจะเป็นภาระให้กบับริษทั”  ซ่ึงในส่วนของขอ้ความถดัไป “เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่
บริษทัในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ตามสถานการณ์ท่ีจ าเป็น”  เป็นขอ้ความท่ีดีและค่อนขา้งจะครอบคลุมอยูแ่ลว้ ดงันั้น
จึงข้ึนอยูก่บัค  าตอบของทางบริษทั วา่จะจ ากดัเฉพาะการประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่  หากความหมายของการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ข้อบังคบัเพียงเพราะตอ้งการใช้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting กับประชุมผูถื้อหุ้นเท่านั้น  ตนจึงจะ               
เห็นดว้ยกบัขอ้ความเดิม แต่หากไม่ใช่เฉพาะการประชุมผูถื้อหุ้น ขอเสนอใหต้ดัขอ้ความท่ีเสนอไวข้า้งตน้ เพ่ือให้ดูดีต่อ
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

 

  นายสุรการ  ศิริโมทย์  เลขานุการท่ีประชุมและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินการลงทุน ไดต้อบ              
ขอ้ซักถามดังน้ี ในส่วนของการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นในคร้ังแรก ทางบริษทัรับทราบและขออภยั              
ท่ีไม่ไดใ้ส่ขอ้ความท่ีตอ้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมในขอ้บงัคบัของบริษทัตามวาระน้ีไป แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัไดมี้การด าเนินการ
แกไ้ขภายหลงั โดยปรึกษากบัทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งช้ีแจงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและ
อพัเดทหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีการแกไ้ขรายละเอียดใหม่ไวใ้นเวป็ไซตข์องทางบริษทัเรียบร้อยแลว้   

  ในส่วนของประเด็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทางบริษทัไม่มีเจตนาท่ีจะด าเนินการ
ประชุมของบริษทัในรูปแบบดงักล่าวเพียงอย่างเดียว เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ตอ้งประชุมในลกัษณะดงักล่าว ซ่ึง
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ในทางปฏิบติัของการประชุมของคณะกรรมการบริษทัหรือประชุมภายในอ่ืน ๆ ของบริษทัท่ีผา่นมา ลว้นแลว้แต่เป็นการ
ประชุมหารือกันด้วยการเข้าประชุมด้วยตนเอง (In Person) อยู่แล้ว เ พ่ือได้มีโอกาสในการประชุมหารือ  สรุป                 
ความคืบหนา้ของการด าเนินงานรายสายงาน รวมถึงสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ของทางบริษทัดว้ย 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมเติมแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  ดังรายละเอียดตามท่ีเสนอมา                          
โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติดงัน้ี 

เห็นดว้ย   249,198,976   เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ 97.4211 
ไม่เห็นดว้ย      6,243,327 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ   2.4407    
งดออกเสียง         353,500 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ   0.1382  
บตัรเสีย       0 เสียง หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ   0.0000   

วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

- ไม่มี      -  

ก่อนปิดการประชุม  นายพาณิชย ์ สดสี  ประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือเสนอแนะ 
โดยมีผูถื้อหุน้ท่ีซกัถาม และ/หรือเสนอแนะดงัน้ี 

นายไกรวลัย ์  คทวณิช  ผูถื้อหุน้รายยอ่ยและมาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะวา่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมาตรการรักษาความปลอดภยัของทางบริษทัท่ีมีการจ ากดัจ านวนผูถื้อหุน้
ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ทางบริษทัควรมีการประชาสัมพนัธ์เพ่ือบอกกล่าวให้ชดัเจน กรณีจ านวนผูถื้อหุ้นเตม็
อตัราท่ีทางบริษทัไดก้ าหนดไวแ้ลว้ และควรมีการท าป้ายท่ีชดัเจนแจง้ผูถื้อหุน้วา่ “เตม็แลว้ หรือ ท่ีนัง่เตม็แลว้”  ณ บริเวณ             
จุดคดักรองเฉพาะงานนั้น ๆ รวมถึงมีป้ายบอกทางไปยงับริเวณจดัการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูถื้อหุน้และเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทั  

คุณพาณิชย ์ สดสี  กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม GROUP CEO และประธานในท่ีประชุม รับทราบ
ขอ้เสนอแนะ พร้อมด าเนินการใหท้างฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอมา 

 

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.07 น. 
  
 
 

 
          ________________________________________ 
                                 (นายพาณิชย์  สดสี) 
                     ประธานทีป่ระชุม 
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เอกสารแนบ 

สรุปค าถาม - ค าตอบ จากค าถามทีเ่กีย่วกบัวาระต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทฯ 

นายปพน ไกรสิงห์เดชา  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ขอสอบถาม ดงัน้ี 
1. ในกรณีถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้คลีค่ลายแล้ว บริษัทจะยงัคงจดัการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่าน  E-Meeting (เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สะดวกทีจ่ะมา) ควบคู่ไปกบัการจดัการประชุมทีบ่ริษัทหรือไม่ 
 

ค าตอบ กรณีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ยงัคงเป็นเร่ืองใหม่ของทางบริษทั ซ่ึงทางบริษทัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งท่ี
ควรจัดการประชุมดังกล่าวเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกมาเข้าร่วมด้วยตนเอง ทั้ งน้ี จะต้องมีการ
ปรึกษาหารือพิจารณาในเร่ืองหลกัการ ความปลอดภยั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เอกสารแนบ 2  รายนามและประวตักิรรมการโดยสังเขปที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5      

ประวตักิรรมการ       

ช่ือ   นายปัญญา  นิรันดร์กลุ                
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ 
    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
อายุ   66 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 
ทีอ่ยู่   71/601 หมู่ 4 ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี  

จงัหวดัปทุมธานี 12000 
 

ประวตักิารศึกษา   

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการตลาด   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
• ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

การฝึกอบรมทีส่ถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):  Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004  
ประสบการณ์การท างาน  

• ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)      
     

การถือหุ้นบมจ. เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 
• หุน้สามญั   105,845,822 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 23.971 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปี 2564 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คร้ัง 

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกจิการอ่ืน 

มิไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะมีความขดัแยง้กบับริษทั 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองความสัมพนัธ์  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 

1. การถือหุน้ในบริษทั       เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  1.1 จ านวนหุน้     105,845,822 หุน้ 

  1.2 สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   105,845,822 เสียง (1 หุน้ : 1 เสียง) 

2. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั - บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 

3. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี เป็นประธานกรรมการ 

  ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า         

4. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

5. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ-ขายวตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ ไม่มี 

  การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)  
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5 

ประวตักิรรมการ  

ช่ือ   นายประภาส  ชลศรานนท์ 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง รองประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
อายุ   61 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 
ทีอ่ยู่   99/50 หมู่ 11 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
    จงัหวดัปทุมธานี 12150 
 

ประวตักิารศึกษา   

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การฝึกอบรมทีส่ถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):  Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004 
ประสบการณ์การท างาน 

• ปัจจุบนั   รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)   

 
การถือหุ้นบมจ. เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564)  

• หุน้สามญั  101,286,187 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 22.938 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปี 2564 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั  4/4 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คร้ัง 

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกจิการอ่ืน 

มิไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะมีความขดัแยง้กบับริษทั  
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 

1. การถือหุน้ในบริษทั       เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  1.1 จ านวนหุน้     101,286,187 หุน้ 

  1.2 สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   101,286,187 เสียง (1 หุน้ : 1 เสียง) 

2. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั - บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 

3. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี เป็นรองประธานกรรมการ 

  ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า         

4. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

5. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ-ขายวตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ ไม่มี 

  การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)  
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5 

 

ประวตักิรรมการ  

ช่ือ    นายพาณิชย์  สดสี 
ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ   
อายุ   57 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 
ทีอ่ยู่   311 หมู่ 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
    10220 

 
ประวตักิารศึกษา   

• ปริญญาตรี สาขาวจิิตศิลป์ สาขาประติมากรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

การฝึกอบรมทีส่ถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):  Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004 
ประสบการณ์การท างาน 

• ปัจจุบนั   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร GROUP CEO  
บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)      

     

การถือหุ้นบมจ. เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 
• หุน้สามญั  175,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.040 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปี 2564 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกจิการอ่ืน 

มิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะมีความขดัแยง้กับบริษทั แต่มีการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยในเครือของบริษทั 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 

1. การถือหุน้ในบริษทั       เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  1.1 จ านวนหุน้     175,000 หุน้ 

  1.2 สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   175,000 เสียง (1 หุน้ : 1 เสียง) 

2. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั - บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 

3. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี เป็นกรรมการ 

  ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า       

4. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

5. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ-ขายวตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ ไม่มี 

  การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)         
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เอกสารแนบ 3  หลกัฐานส าหรับการเข้าประชุม 
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เอกสารและหลกัฐานทีต้่องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  

ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่   
ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็น 
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ 
เขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น 
หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  
1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถอืหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย  

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ)  
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ 
ผูรั้บมอบอ านาจ  

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  
(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้  
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูรั้บมอบอ านาจ  

2. นิติบุคคล  
2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อม บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ  

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ  
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือ 

โดยโนตารีพบับลิค  
ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงใน 3 แบบ ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบง่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีก าหนดวาระต่างๆ ไวช้ดัเจน 
3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะ ท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือ  

มอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้
ส าหรับผูถื้อหุน้นอกจากนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น 
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตั้ งแต่เวลา    

12.00 น. ของวนัที่  7  เมษายน 2565  เป็นตน้ไป  
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี ้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับ มอบฉันทะใน

การเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอยีดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี ้รายละเอยีดกรรมการอิสระ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 4  หนังสือมอบฉันทะ 
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                      แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
 
 

              เขียนท่ี …………………………………...……….... 
            วนัที่ ……….…….. เดือน …………...……. พ.ศ. …………….… 

 
(1)  ขา้พเจา้ ……………………………..……………………………….….……………..สัญชาติ………………………...…… 

อยูบ่า้นเลขท่ี……..……….………….…ถนน………………………………………ต าบล/แขวง.……………………..…………………... 
อ าเภอ/เขต………………………………….…จงัหวดั……………….………….………………รหสัไปรษณีย.์………………….…...…... 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม………..………….หุน้  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
( 1 )..……………………………………………………….    อาย ุ……....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี………………......………… 

ถนน ……………….……….….…. ต าบล/แขวง ……………..….………....……..…… อ าเภอ/เขต……....….……………………..….….
จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย…์…..…………….…. หรือ 

        ( 2 )..……………………………………………………….    อาย ุ……....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี………………...…...……… 
ถนน ……………….……….….…. ต าบล/แขวง ……………………….…..……..…… อ าเภอ/เขต……....….………………..……….….
จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย…์…..…………….…. หรือ 

        ( 3 )..……………………………………………………….    อาย ุ……....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี………………...…...……… 
ถนน ……………….……….….…. ต าบล/แขวง ……………..….………………..…… อ าเภอ/เขต……....….…………………..…….….
จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย…์…..…………….….  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2565
ของบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 7  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษทั เวิร์คพอยท์               
เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

  ลงช่ือ ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ                                                                                                                                    
                                                                                            (.………………………………………….)            

                    

   ลงช่ือ ……………………………………...….. ผูรั้บมอบฉนัทะ                                                                                                               
                                                          (.………………………………………….)   
                            

ลงช่ือ ……………………………………...….. ผูรั้บมอบฉนัทะ             
       (.………………………………………….)      
                         

ลงช่ือ ……………………………………..…... ผูรั้บมอบฉนัทะ                                                                                                           
        (.………………………………………….)           

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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                  แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

 
              เขียนท่ี …………………………………......………. 
            วนัที่ ……….…….. เดือน …………...……. พ.ศ. …………….… 

 
(1)  ขา้พเจา้ ……………………………..……………………………………….………..สัญชาติ……….……………..….…… 

อยูบ่า้นเลขท่ี……..……….………….…ถนน………………………………………ต าบล/แขวง.……………………..…………………... 
อ าเภอ/เขต………………………………….…จงัหวดั……………….………….………………รหสัไปรษณีย.์………………….…...…... 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม………..………….หุน้  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
( 1 )..……………………………………………………….    อาย ุ……....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี………………......………… 

ถนน ……………….……….….…. ต าบล/แขวง ……………..….………....……..…… อ าเภอ/เขต……....….……………………..….….
จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย…์…..…………….…. หรือ 

        ( 2 )..……………………………………………………….    อาย ุ……....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี………………...…...……… 
ถนน ……………….……….….…. ต าบล/แขวง ……………………….…..……..…… อ าเภอ/เขต……....….………………..……….….
จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย…์…..…………….…. หรือ 

        ( 3 )..……………………………………………………….    อาย ุ……....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี………………...…...……… 
ถนน ……………….……….….…. ต าบล/แขวง ……………..….………………..…… อ าเภอ/เขต……....….…………………..…….….
จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย…์…..…………….…. 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565
ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์               
เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

  (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 8  เมษายน  2564                                                                                 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 3 พจิารณารับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 และการประกาศจ่ายเงินปันผล 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

  (     ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
         (     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
 

(     ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายปัญญา   นิรันดร์กุล 
 (     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
2. นายประภาส ชลศรานนท ์
 (     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
3. นายพาณิชย ์ สดสี 
 (     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
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  (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
   

  (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

  ลงช่ือ …………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ  
                                                                                                                             (………………………….……………….) 
 
  ลงช่ือ ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                                             (.………………………………………….) 
 
  ลงช่ือ ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                                             (.………………………………………….) 
 
  ลงช่ือ ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                                            (.………………………………………….) 
 

 หมายเหตุ  
 1.    ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
      แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 2.    วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 3.    ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ     
       แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั  (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2                             
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………............................................ 

(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………………….…………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ………………………………………………………………………….………………........... 
ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………………………………...…………………….. 
(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………...…………………………………………….. 
(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………...………….. 
(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………………………………………………………. 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………............................................ 

(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 



40 
 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………………….…………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
 
วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ  ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

 
  ลงช่ือ ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ   
                                                                                                                                 ( …….………………………….……. ) 
   ลงช่ือ ……….………………………………..... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                  ( ……..………………………………. )    
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       แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
 
 
 

              เขียนท่ี …………………………………......……… 
            วนัที่ ………. เดือน ………………..…………. พ.ศ. ………...…. 

 

(1) ขา้พเจา้ …….…………………………..………………………………………………….…สัญชาติ…………………..…… 
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี……………………..ถนน……………………………………………ต าบล/แขวง………...………………..……….. 
อ าเภอ/เขต…………………….…………จงัหวดั…………………………………………รหสัไปรษณีย…์…..………………...…………. 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั……………………………………………...………………………. 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ………….……..…….……….หุน้         
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………………………...…..…เสียง  
                  (2) ขอมอบฉนัทะให ้

( 1 )..……………………………………….…………….อาย ุ………….....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี…………………...………….… 
ถนน ……………….…………….….…. ต าบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อ าเภอ/เขต……....….…………………….….
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์…..………..……….  หรือ 

( 2 )..……………………………………….…………….อาย ุ………….....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี…………………...………….… 
ถนน ……………….…………….….…. ต าบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อ าเภอ/เขต……....….…………………….….
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์…..………..……….  หรือ 

( 3 )..……………………………………….…………….อาย ุ………….....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี…………………...………….… 
ถนน ……………….…………….….…. ต าบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อ าเภอ/เขต……....….…………………….….
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์…..………..……….   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 
ของบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 7  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษทั เวิร์คพอยท์              
เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
(     )  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
(     )  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

(     )  หุน้สามญั………………..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………..เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  เม่ือวันที ่ 8  เมษายน  2564 

 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณารับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2564 
 และการประกาศจ่ายเงินปันผล 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (     ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

         (     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
(     ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายปัญญา นิรันดร์กุล 
 (     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
2. นายประภาส ชลศรานนท ์
 (     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
3. นายพาณิชย ์ สดสี 
 (     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

  (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
   
                                                                                                                ลงช่ือ …………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ  
                                                                                                                           (………………………….……………….) 
 
    ลงช่ือ ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                                            (.………………………………………….) 
 
  ลงช่ือ ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                                            (.………………………………………….) 

  ลงช่ือ ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                                             (.………………………………………….) 
 
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

หมายเหตุ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั  (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ า       
ปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี  7  เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2             
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 
 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………............................................ 

(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(    ) เห็นดว้ย…………….…..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย…….………...…….เสียง     (    ) งดออกเสียง……….…………….เสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………………….…………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

(    ) เห็นดว้ย…………….…..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย…….………...…….เสียง     (    ) งดออกเสียง……….…………….เสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(    ) เห็นดว้ย…………….…..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย…….………...…….เสียง     (    ) งดออกเสียง……….…………….เสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(    ) เห็นดว้ย…………….…..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย…….………...…….เสียง     (    ) งดออกเสียง……….…………….เสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ………………………………………………………………………….………………........... 
ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………………………………...…………………….. 
(    ) เห็นดว้ย…………….…..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย…….………...…….เสียง     (    ) งดออกเสียง……….…………….เสียง 
ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………...…………………………………………….. 
(    ) เห็นดว้ย…………….…..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย…….………...…….เสียง     (    ) งดออกเสียง……….…………….เสียง 
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………...………….. 
(    ) เห็นดว้ย…………….…..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย…….………...…….เสียง     (    ) งดออกเสียง……….…………….เสียง 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………............................................ 

(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
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วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………………….…………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………........... 
(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(     )  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(     ) เห็นดว้ย               (     ) ไม่เห็นดว้ย               (     ) งดออกเสียง 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ  ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

 
  ลงช่ือ ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ   
                                                                                                                                 ( …….………………………………. ) 
   ลงช่ือ ……….…………………….....………… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               ( ……..………………………………. )                                     
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 
ประวตักิรรมการ  

ช่ือ   นายสมเกยีรต ิ ตลิกเลศิ 
ต าแหน่ง  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
อายุ   66  ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
ทีอ่ยู่   162/11 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
 
 

ประวตักิารศึกษา   

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การฝึกอบรมทีส่ถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):  Directors Accreditation Program (DAP) No. 77/2009 
ประสบการณ์การท างาน 

• ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)     
 

การถือหุ้นบมจ. เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 
• ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2564  

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 คร้ัง 

การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 
ประวตักิรรมการ  

ช่ือ   นางสาวพรทพิย์  มูลสวสัดิ์ 
ต าแหน่ง  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
อายุ   57  ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
ทีอ่ยู่   59/39 หมู่ท่ี 8 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
 
 

ประวตักิารศึกษา   

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

การฝึกอบรมทีส่ถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):  Directors Accreditation Program (DAP) No. 97/2012 
ประสบการณ์การท างาน 

• ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)     
 

การถือหุ้นบมจ. เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 
• ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2564  

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 คร้ัง 

การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
ประวตักิรรมการ  

ช่ือ   นายวรีวตั  คุณานุกูล 
ต าแหน่ง  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
อายุ  62  ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
ทีอ่ยู่  276 ซ.สุขมุวทิ65 แยก2 ถ.สุขมุวทิ พระโขนง เขตวฒันา 
 

 
ประวตักิารศึกษา   

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

การฝึกอบรมทีส่ถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):  Directors Accreditation Program (DAP) No. 161/2019 
        Financial Statement for Director (FSD) No.43/2020 
ประสบการณ์การท างาน 

• ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)     
 

การถือหุ้นบมจ. เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 
• ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2564  

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 คร้ัง 

การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 
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เอกสารแนบ 5  แบบขั้นตอนการเข้าประชุม 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์  จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหัสบดทีี ่ 7  เมษายน 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

จุดคดักรอง (เพ่ือตรวจวดัอุณหภูมิและตรวจคดักรองเช้ือไวรัส) 

ผ่านการคดักรอง  ไม่ผ่านการคดักรอง 

ลงทะเบียน 
(เร่ิม 12.00 น.)  

 กรอกเอกสารมอบฉันทะให้กรรมการอสิระแทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ขึน้อยู่กบัความประสงค์ของผู้ถือหุ้น)   

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 
ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม  

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั  

กรณีทีม่ผู้ีต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ  

ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน  

เจ้าหน้าทีจ่ดัเกบ็ 
บัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน  

ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อทีป่ระชุม  
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เอกสารแนบ 6  มาตรการและข้อปฏิบัตกิารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี  7  เมษายน 2565  เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงด าเนินอย่างต่อเน่ือง บริษทัมีความห่วงใยต่อสถานการณ์
ดงักล่าว และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกนัความเส่ียงและเพ่ือ
ความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทุกท่าน โดยบริษทัไดมี้มาตรการและขอ้ปฏิบติัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1.การขอความร่วมมือให้มอบฉันทะให้กรรมการอสิระเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทจ าเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

และจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงัส านักกรรมการ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกท่านในการ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของท่านผูถื้อหุ้นใน
การด าเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุ้นมีค าถาม สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษทั ตามแบบฟอร์มค าถามล่วงหนา้  
(เอกสารแนบ 7) ใหบ้ริษทัล่วงหนา้โดยไม่ตอ้งมาร่วมประชุม 

2.กรณีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ มคีวามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัตติามมาตรการด้านการป้องกนัความเส่ียงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายดว้ยเคร่ืองตรวจวดั พร้อมกบัการตรวจคดักรองเช้ือไวรัส COVID-19 โดย 

Antigen Test Kit (ATK)โดยบริษทัก าหนดจุดคดักรองท่ีดา้นหนา้ก่อนทางข้ึนเขา้บริเวณอาคาร หากท่านใดมอีุณหภูมร่ิางกายตั้งแต่ 37.5 
องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือตรวจพบว่าผลจากการตรวจ ATK เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าภายใน
อาคาร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของ
บริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได)้ ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองเช้ือไวรัส COVID-19 โดย ATK  ต้องใช้ระยะเวลาในการรอผลการตรวจ                      
ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือทุกท่านที่มาประชุมให้มาถึงสถานที่ประชุมเพ่ือเข้ารับการตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเร่ิม
ประชุม ตลอดจนของดใหบ้ริการรถรับ – ส่ง เพ่ือลดความหนาแน่น และความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส  

 
2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตอบค าถามดา้นประวติัการเดินทางไปยงัต่างประเทศ ก่อนเขา้อาคาร หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทั้ง

บุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทางหรือแวะผา่นประเทศกลุ่มเส่ียงหรือประเทศ หรือพ้ืนท่ีเฝ้าระวงัตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
หากมอีาการเจบ็ป่วย เช่น มไีข้ ไอ จาม มนี า้มูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติั
ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยท่ี์จุดคดักรองอยา่งเคร่งครัด โดยการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะ
เวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร 

 
3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชิญใหน้ัง่ตามท่ีจดัใหมี้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้จ านวนทีน่ั่ง

ในห้องประชุมมีจ ากัด ประมาณ 50 ที่นั่ง จะสามารถรองรับผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”)  และเม่ือทีน่ั่งทีจ่ดั
ให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ในการมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุม 
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4. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาการประชุม และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลท่ีบริษทั

จดัเตรียมไวต้ามจุดต่าง ๆ 
5. บริษทังดจดัอาหารและเคร่ืองด่ืม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเส่ียงของการ

แพร่กระจายของเช้ือไวรัส รวมทั้งงดการแจกของช าร่วย   

เน่ืองจากพื้นทีอ่นัจ ากดั บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ตดิตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนค าถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้  
เน่ืองจากบริษทัจะไม่จดัไมโครโฟนส าหรับการซักถามให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เพ่ือสุขอนามยัของส่วนรวม โดยบริษทัจะ
ตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยบริษทัจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบ
ทั้งหมดท่ีส่งมาล่วงหนา้และท่ีสอบถามในหอ้งประชุมโดยรวมไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นซ่ึงจะเผยแพร่
ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนันบัแต่การประชุมเสร็จส้ิน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอใหท่้านผูถื้อหุน้ส ารองเวลาในการตรวจคดักรองก่อนเขา้สู่พ้ืนท่ีประชุมท่ีอาจจะใชเ้วลานาน
กวา่ปกติ หรือขอให้พจิารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอสิระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้เป็น
อยา่งสูง และขออภยัในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคดักรองท่ีเขม้งวดท่ีจะเกิดข้ึนในการประชุมคร้ังน้ี 
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เอกสารแนบ 7  แบบฟอร์มค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
แบบฟอร์มค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหัสบดีที ่ 7  เมษายน  2565  เวลา 14.00 น. 

 
เรียน เลขานุการบริษทั  
 
ขา้พเจา้..............................................................................................................  

(     )   ผูถื้อหุน้ บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน.................................................หุน้ 

(     )   ผูรั้บมอบฉนัทะจาก...............................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั(มหาชน) 

มีค  าถามเก่ียวกบัวาระต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
เม่ือกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ โปรดส่งมายงับริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ภายในวนัท่ี  1  เมษายน  2565 
 - ทางจดหมายอีเมล  :  ir@workpoint.co.th 
 - ทางไปรษณีย ์ : ส านกักรรมการ บริษทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2  
   ต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

 
 
 

 
 

mailto:ir@workpoint.co.th
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เอกสารแนบ 8  แผนทีข่องสถานที่จดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
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แผนที ่
บริษทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่99 หมู่ที ่2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร 0-2833-2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รถประจ าทางสายทีผ่่าน 
ครีม-แดง และ ยูโรทู (ปรับอากาศ) 
29, 34, 59. 95, 185, 503, 504, 510, 513, 520 และ 522 


