เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.
ณ สตูดโิ อ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19)
บริ ษทั มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงกาหนดมาตรการป้ องกันการแพร่
ระบาด ซึ่งขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามมาตรการอย่างเคร่ งครัด โดยมีรายละเอียดมาตรการและข้อปฏิบตั ิตามเอกสารแนบ 6
ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ดังนั้น กรณี ท่านผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมี
อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรื อตรวจพบว่าเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การให้เข้าอาคาร
ทั้งนี้บริ ษทั จัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะทาให้จานวนที่นงั่ ในห้องประชุมมีจากัด
ประมาณ 50 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ที่จดั ให้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิม่ เติมได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สานักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ตามรายชื่อที่ปรากฎในหนังสื อมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 4)
งดแจกของชาร่ วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่ งใสและเป็ นแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแลได้รณรงค์ให้
ลด/เลิกการแจกของชาร่ วยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และงดบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น

0

วันที่ 1 มีนาคม 2565
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่แนบมาด้วย 1.
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564
2.
รายนามและประวัติกรรมการโดยสังเขปที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3.
หลักฐานสาหรับการเข้าประชุม
4.
หนังสื อมอบฉันทะ
5.
แบบขั้นตอนการเข้าประชุม
6.
มาตรการและข้อปฏิบตั ิการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.
แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
8.
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
9.
QR Code แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ของบริ ษทั
พร้อมสาเนางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน รายงานผูส้ อบบัญชีประจาปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้ งที่ 1/2565 เมื่ อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00
น. ณ สตูดิโอ บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ได้จัดทารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน
2564 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนด
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่แนบ
มานี้ (เอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564
ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
อนึ่ ง ข้อบังคับบริ ษทั ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยง โดยการใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี ของบริษัท สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ แสดงผลการดาเนิ นงานของรอบปี ที่ ผ่านมา เพื่อสิ ทธิ ของ
ผูถ้ ื อหุ ้นในการรั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งรายงานของคณะกรรมการบริ ษ ั ทปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2564 ตามที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน
ประจาปี ของบริ ษทั สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของคณะกรรมการบริ ษทั
อนึ่ง วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้บริ ษทั เสนองบการเงิ น
ฉบับสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ที่ผา่ นการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจาปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผา่ นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั แล้ว ปรากฏอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ตามที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯในครั้งนี้
โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญของงบการเงินของบริ ษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ดงั นี้
ปี 2563
(ล้ านบาท)

ปี 2564
(ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์รวม

5,154.11

5,250.56

หนี้สินรวม

649.66

625.61

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

4,504.45

4,624.95

มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้ว

441.56

441.56

รายได้รวม*

2,193.32

2,227.63

กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่)

159.11

324.21

กาไรต่อหุน้

0.360

0.734

รายการ

*ไม่รวมรายได้อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นและ
รายงานผูส้ อบบัญ ชี ป ระจ าปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ที่ ผ่า นการพิ จ ารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั แล้ว
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อนึ่ ง ข้อบังคับบริ ษทั ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ โดยการใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และประกาศจ่ ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
กาไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบเฉพาะกิจการ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่มีความจาเป็ นอื่นใดในการใช้เงิน
จานวนนั้นและการจ่ายเงินปั นผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ในกรณี ที่บริ ษทั จะทาการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุน
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายปั นผลได้
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นมา บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลโดยมีรายละเอียดดังนี้
สถิตกิ ารจ่ ายปันผลของบริษัท

หน่ วย : ล้ านบาท

การจ่ ายปันผล

2560

2561

2562

2563

ม.ค.-มิ.ย.
2564

กาไรสุ ทธิ (ตามงบเฉพาะกิจการ)

787.04

263.99

144.78

128.02

91.70

เงินปันผล

604.19

198.79

132.50

123.64

88.31

อัตราการจ่ ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)

1.39

0.45

0.30

0.28

0.20

Payout Ratio

76.8%

75.3%

91.5%

96.6%

96.3%

จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงาน
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 165,457,080.15 บาท โดยหากพิจารณาจ่ายเงินปั นผลบริ ษทั ต้อง
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิภายหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามนโยบายของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.38 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 168,000,000
บาท รวมเป็ นการจ่ายปั นผลจากการดาเนินงานประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.58 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น
ไม่เกิน 256,309,314.60 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.6 ของกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลตามข้อบังคับของบริ ษทั ตามที่ปรากฏ

3

รายชื่ อ ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ทธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 10 มี น าคม 2565 และมี ก าหนดจ่ า ย
เงินปั นผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดั สรรเงินกาไรส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนแล้ว เป็ น
จานวนทั้งสิ้น 45,209,429 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษทั จานวน 452,094,295 บาท
อนึ่ ง ข้อบังคับบริ ษทั ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ โดยการใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15
“ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ถ้า
จานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
ออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั ฉลาก ส่ วนในปี ต่อ ๆไปให้กรรมการ
คนที่ อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง โดยกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”
โดยในปี นี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายปั ญญา นิรันดร์กลุ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประภาส ชลศรานนท์
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพาณิ ชย์ สดสี
กรรมการ
(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการตามเอกสารแนบ 2)

ตามที่ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่
14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการเข้ามายังบริ ษทั
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ได้ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงคานึ งถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผ่านมา
รวมทั้งไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในธุ รกิ จของบริ ษทั โดยที่ ผ่านมาได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในฐานะ
กรรมการของบริ ษ ัท ได้เ ป็ นอย่า งดี แ ละเป็ นผูท้ ี่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว น ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
4

อนึ่ ง ข้อบังคับบริ ษทั ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ โดยการใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้กรรมการมี สิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษทั โดยที่ประชุมสามัญประจาปี จะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ บริ ษทั จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
ของบริ ษทั โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งได้
พิจารณาเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย โดย
มีรายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
วงเงิน

2562
35,000
50,000

2563
40,000
50,000

2564
40,000
50,000

35,000

35,000

35,000

ไม่ เกิน 4,000,000 บาท

ไม่ เกิน 4,000,000 บาท

ไม่ เกิน 4,000,000 บาท

หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนื อจากค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ รายละเอี ยดค่าตอบแทนกรรมการที่ ได้มี การจ่ ายจริ งในปี 2564 ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อ มู ล
ประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ตามที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ
ครั้งนี้แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นอนุ ม ัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ไม่ เกิ น
4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยกาหนดค่าเบี้ยสาหรับการประชุมกรรมการ ปี 2565 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
40,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
50,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 35,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนื อจากค่าเบี้ยประชุม

อนึ่ ง ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท ได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสี ย งอนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยการใช้ค ะแนนเสี ย ง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ งก าหนดให้
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น แต่ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี แ ละก าหนดค่า สอบบัญ ชี ของบริ ษ ัททุ ก ปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี
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รายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มาแล้ว 6 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ และ
โดยการพิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งให้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยนางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรื อ
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4098 เป็ นผูส้ อบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษ ัท
ประจ าปี 2565 ซึ่ งบริ ษัท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด และผู ้ส อบบัญ ชี ท้ ัง หมดดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ มี
ความสัมพันธ์และ/หรื อ ส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั และ/หรื อ ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้สอบบัญชีงบการเงิน : KPMG

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

2,400,000

2,400,000

2,400,000

บริ ษทั ในเครื อ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

3,400,000

3,500,000

3,470,000

รวม

5,800,000

5,900,000

5,870,000

หมายเหตุ รายละเอียดค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี

โดยการแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในครั้งนี้ โดยมี
รายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่
8802
4628
4098

รายชื่ อผู้สอบบัญชี
1. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์
2. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

จานวนปี ทีล่ งลายมือชื่ อรับรอง
งบการเงินของบริษัท
5 ปี (2560 – 2564)
-

ทั้ง นี้ บริ ษัท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด เป็ นบริ ษัท สอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ ง ตลอดจน บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อรายการที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั แต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมเลือกผูส้ อบบัญชี และได้
พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั แล้วเพื่อ
ขออนุมตั ิแต่งตั้ง โดย นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098
แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
สาหรับปี 2565 ของ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จานวนเงิ น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่ แสนบาทถ้วน)
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และบริ ษทั ในเครื อ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จานวนเงิน 3,470,000 บาท (สามล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 5,870,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้แต่งตั้ง นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรื อ นางสาว
วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผู ้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษัท และก าหนดค่ า ตอบแทนของผู ้ส อบบั ญ ชี ส าหรั บ ปี 2565 ของบมจ. เวิ ร์ ค พอยท์
เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จานวนเงิ น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่ แสนบาทถ้วน) และบริ ษทั ในเครื อ บมจ.เวิร์คพอยท์
เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จานวนเงิ น 3,470,000 บาท (สามล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่ น บาทถ้วน) รวมเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น
5,870,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่ กรองอย่าง
เหมาะสมแล้ว
อนึ่ ง ข้อบังคับบริ ษทั ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ โดยการใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็ นทั้งในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับ
วาระการประชุ มและเรื่ องอื่ นๆ อย่างไรก็ดี กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติ ในเรื่ องอื่นๆ
นอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ในหนังสื อบอกกล่าวเชิ ญประชุมจะต้องเข้าตามเงื่ อนไขของกฎหมายซึ่ งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 105 วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรค
หนึ่ งแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรให้เปิ ดวาระนี้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็ นในเรื่ อง
ต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตาม
มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้
เป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่ งบริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์น้ ีมาโดยตลอด
และมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย ที่จะจัดเตรี ยมการให้การประชุมเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและมีความปลอดภัยสู งสุ ด ในการนี้ บริ ษทั จึงได้กาหนดมาตรการและข้อปฏิบตั ิการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 ใน
ภาวะการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) ซึ่ งบริ ษทั ขอความร่ วมมือให้ผูถ้ ือหุ ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ที่เข้าร่ วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยการเข้าร่ วมการประชุมของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะอาจมี
ความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริ ษทั ต้องประชุมให้แล้วเสร็ จในเวลาที่ ส้ ัน กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่ คนจานวนมาก
มารวมอยูใ่ นที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงทาให้เกิดข้อจากัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจานวนมาก
ได้ โดยบริ ษทั จัดให้มีระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่ งจะทาให้จานวนที่นงั่ ในห้องประชุมมีจากัด ประมาณ 50
ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ที่จดั ให้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
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ดังนั้น บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้นแทนการมาร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง ท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายสมเกี ยรติ ติลกเลิศ หรื อ นางพรทิพย์ มูลสวัสดิ์
หรื อ นายวีรวัต คุ ณานุ กูล ซึ่ งเป็ นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ (รายละเอี ยดตามเอกสารแนบ 4) โดยกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้ และยืน่ ต่อบริ ษทั ก่อนเริ่ มการประชุม
อนึ่ ง ทางบริ ษทั ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 โดยกาหนดให้วนั ที่
10 มีนาคม 2565 เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ (Record date) เข้าร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2565
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายปั ญญา นิรันดร์กลุ )
ประธานกรรมการ

(นายประภาส ชลศรานนท์)
รองประธานกรรมการ
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เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ 18 บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด
(มหาชน) (“บริ ษทั ”) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม GROUP CEO
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานควบคุมภายใน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการตลาด
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานดิจิทลั
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นางสาวพรทิพย์
มูลสวัสดิ์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายวีรวัต
คุณานุกลู
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 77.78 ของกรรมการบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุม
1. นายพาณิ ชย์
2. นายคณิ ต
3. นางวิชนี
4. นายชลากรณ์
5. นายสมเกียรติ

สดสี
วัฒนประดิษฐ์
ศรี สวัสดิ์
ปั ญญาโฉม
ติลกเลิศ

กรรมการทีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
2.

นายปั ญญา
นายประภาส

นิรันดร์กลุ
ชลศรานนท์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หุ่นอารักษ์
จันทวงศาทร
อัศวดารงเดช
ศิริโมทย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานผลิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานอานวยการ
เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงินการลงทุน

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.

นายธนศักดิ์
นายชยันต์
นายศุภเดช
นายสุรการ

นอกจากนี้ ยังมีนางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ผูแ้ ทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
นายสรายุทธ สาแดง ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายอิสระ ทาหน้าที่เป็ นคนกลางตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เข้า
ร่ วมประชุมด้วย
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เริ่มการประชุ ม เวลา 14.00 น.
มี ผูถ้ ื อ หุ ้น เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิ ดประชุ ม รวม 105 ราย นับ จ านวนหุ ้น ได้ท้ งั สิ้ น
255,795,796 หุ ้น จากจานวนหุ ้นทั้งหมด ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั 441,560,485 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 57.9300 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั
ทั้งนี้ นายปั ญญา นิ รันดร์ กุล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายประภาส
ชลศรานนท์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน มิ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มประชุ มในครั้ งนี้ เนื่ อ งจากทาง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้เห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปั จจุบนั ซึ่ ง
ยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยนายปั ญญา นิ รันดร์ กุล และนายประภาส ชลศรานนท์ เป็ นบุคคลที่สาคัญยิ่งของบริ ษทั จึงเห็นควรให้ท้ งั
สองท่านไม่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมเนื่องจากมีความเสี่ ยงมากกว่าบุคลากรท่านอื่น
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 104 ระบุวา่ ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม โดยหน้าที่ของประธานในที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105
ระบุไว้วา่ ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุมในการนี้ ตอ้ ง
ดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
จากนั้น นายสน แก้วเวฬู ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายภาคิน ปานมารศรี ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ได้เสนอชื่อ นายพาณิ ชย์ สดสี ผูถ้ ือหุน้
รายย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม GROUP CEO เป็ นประธานในที่ประชุม โดยไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล
อื่นเป็ นประธานในที่ประชุมอีก
เลขานุการจึงได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสี ยงลงคะแนนการประชุมครั้งนี้ มีวธิ ีการ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผูถ้ ือหุน้ แต่ละ
คนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสี ยง สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงมาใน
ใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระการประชุม บริ ษทั จะถือตามความประสงค์ของ
ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว เลขานุการ ที่ประชุม จะสอบถามผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็ น โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็ นให้ลุกขึ้นไปยังจุดสอบถามที่ จดั ไว้สาหรับผูป้ ระชุ มซึ่ ง อยู่
ด้านข้างห้องประชุ ม และกรุ ณาสวมใส่ หน้า กากอนามัยก่ อนการใช้ไมค์โคโฟน พร้ อมแจ้งชื่ อ นามสกุลและจานวนหุ ้ น
ที่ถือ ก่อนสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
3. เมื่อเลขานุการ กล่าวสอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจบ และผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็นจนครบถ้วนแล้ว เลขานุการ จะให้ผถู ้ ือ
หุ ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ยกมือขึ้นและส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยง ใส่ กล่องให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ยกเว้นวาระพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง ตามวาระต้องเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ซึ่ งก่อนส่ งบัตรลงคะแนน
ให้กบั ทางเจ้าหน้าที่น้ นั ต้องมีการลงลายมือชื่อในทุกวาระที่ลงคะแนน เพื่อจะนามารวมคะแนนเสี ยงในวาระนั้น ส่วนผูถ้ ือหุ ้น
ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และได้ออกเสี ยงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้ว บริ ษทั จะบันทึกการออกเสี ยง
ของท่านผูถ้ ือหุ ้นรวมไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ โดยจะแสดงผลการลงมติ ภาย
หลังจากจบวาระถัดไป ยกเว้นในวาระสุดท้าย จะแสดงผลการลงมติภายหลังจบวาระนั้น
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4. สาหรับผูถ้ ือหุ ้นท่านใดลงคะแนนเสี ยงที่ ไม่ชดั เจนให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสี ยงนั้นเป็ นบัตรเสี ย และหากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่ส่ง
บัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั ถือว่า ท่านผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
5. ท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอยอานวยความสะดวกและอธิบาย
ให้เข้าใจได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ เอกสารสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2564 และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ ดีอนั เกี่ ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น
บริ ษทั ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ขอ้ ความบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเรี ยนเชิ ญให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอ
ระเบียบวาระเพิ่มเติมสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ เสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเข้ามา
หลังจากจบการชี้แจง นายพาณิ ชย์ สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม GROUP CEO (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดการประชุมและ
มอบหมายให้ นายสุ รการ ศิ ริโมทย์ เลขานุ การที่ ประชุม เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ และเนื่ องจากการประชุม
ครั้งนี้ เป็ นการประชุมในภาวะที่ไม่ปกติจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น เลขานุการที่
ประชุมจึงขอดาเนินการประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด และขอให้ผถู ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตามมาตรการที่ได้ประกาศให้ทราบผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
เลขานุ การที่ ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึ่ งได้
ประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดของสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้ อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
นายสุ รการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ที่ซกั ถาม และ/หรื อ เสนอแนะ
มติ

ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นรับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึ่ งได้ประชุมในวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติดงั นี้
เห็นด้วย
255,795,796 เสี ยง
หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี ของบริษัท สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประธานเสนอให้ นายสุ รการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงิ นการ
ลงทุ น เป็ นผู ้ช้ ี แจงเกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ในรอบปี 2563 ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานของ
คณะกรรมการประจาปี และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 มีผลกาไรสุทธิ ส่วนที่
เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เท่ากับ 159.11 ล้านบาท ลดลง 0.39 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 0.24 จากช่วงเวลาเดียวกันใน
ปี 2562 ซึ่งมีผลกาไรสุทธิเท่ากับ 159.50 ล้านบาท
รายได้ :
บริ ษทั มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมในปี 2563 (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 2,277.19 ล้านบาท ลดลง 494.47 ล้าน
บาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 18 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) ตามงบการเงินรวม
เท่ากับ 2,771.66 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้
รายได้ จากธุรกิจรายการโทรทัศน์
รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายโฆษณาและโปรโมทในช่วงเวลาต่าง ๆ ของ
สถานีโทรทัศน์ของบริ ษทั (“ช่อง WORKPOINT”) และ ช่องทางสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ ของบริ ษทั รวมถึงรายได้จากการให้
เช่ าช่ วงเวลาให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ในช่ อง WORKPOINT, รายได้จากการรับจ้างผลิต
รายการเพื่อออกอากาศในช่อง WORKPOINT และ รายได้จากการจาหน่ายลิขสิ ทธิ์รายการไปยังต่างประเทศ
โดยใน ปี 2563 บริ ษทั มี รายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 1,798.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ ากับ
394.21 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 18 ทั้งนี้การลดลงของรายได้ธุรกิจรายการโทรทัศน์ของบริ ษทั มาจากการลดลง
ของรายได้จากช่อง WORKPOINT เป็ นหลัก เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ซึ่ งกระทบต่อสภาพเศรษฐกิ จทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่ งผลให้กาลังซื้ อของลูกค้าในกลุ่มธุ รกิ จต่าง ๆ
ลดลง
รายได้ จากการรับจ้ างจัดงาน
รายได้จากการรับจ้างจัดงานของบริ ษทั ประกอบด้วย รายได้จากการจัดงาน Event ต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นการรับจ้างผลิต
ให้แก่บุคคลภายนอกและจัดขึ้นเองโดยบริ ษทั โดยในปี 2563 นั้น บริ ษทั มีรายได้จากการรับจ้างจัดงานทั้งสิ้น 104.59 ล้าน
บาท ลดลง 138.46 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 57 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 243.05 ล้าน
บาท ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่ งผลให้การจัด Event ต่าง ๆ ของ
บริ ษทั เองและลูกค้าภายนอกชะลอตัวลง โดยบางงาน Event ต้องยกเลิกหรื อเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกาหนด
โดยในปี 2563 บริ ษทั มีงานหลัก ๆ ได้แก่ งานไมค์ม่วนซื่น ครั้งที่ 2, งานรวมศิลป์ แผ่นดินสยาม, งานร้านเด็ดแฟร์ ครั้งที่ 4
และงานกาชาดออนไลน์ เป็ นต้น
รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที
รายได้จากการจัดคอนเสิ ร์ตและละครเวที ของบริ ษทั ประกอบด้วยรายได้จากการจัดคอนเสิ ร์ตและละครเวทีที่
บริ ษทั จัดขึ้นเอง และรายได้จากผูใ้ ห้การสนับสนุนสปอนเซอร์โรงละคร ทั้งนี้ บริ ษทั มีรายได้จากคอนเสิ ร์ตและละครเวที
13

ในปี 2563 เท่ากับ 39.02 ล้านบาท ลดลง 78.60 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่ง
มีรายได้เท่ากับ 117.62 ล้านบาท เช่นเดียวกับธุรกิจรับจ้างจัดงาน จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า
2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดการแสดงต่าง ๆ ของบริ ษทั ชะลอตัวลง โดยถึงแม้ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2563 บริ ษทั
จะสามารถจัดการแสดงได้บางส่ วน แต่เนื่องด้วยนโยบาย Social Distancing ส่งผลให้ตอ้ งมีการจากัดจานวนผูเ้ ข้าชม โดย
ในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการจัดงานคอนเสิ ร์ต ทั้งหมด จานวน 3 งาน ได้แก่ MEWKY Way Showcase, คอนเสิ ร์ตคุณพระ
ช่วยสาแดงสด ๑๐ และงานคอนเสิ ร์ตนัง่ ใกล้เจี๊ยบจุย้
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริการอื่น
รายได้จ ากการขายสิ น ค้า และบริ ก ารอื่ น สามารถแยกได้ 2 ประเภท ได้แ ก่ 1. รายได้จ ากการขายสิ น ค้า ซึ่ ง
ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์สุข ภาพและความงาม และรายได้จากการขายสิ น ค้าฝากขายต่ า ง ๆ และ
2. รายได้จากการให้บริ การอื่น โดยรายได้หลักประกอบด้วย รายได้จากการให้บริ การเช่าพื้นที่โรงละคร และรายได้จาก
การบริ การจัดหานักแสดง และรายได้จากการให้บริ การประชาสัมพันธ์เพื่อจาหน่ายสิ นค้า ทั้งนี้บริ ษทั มีรายได้จากการขาย
สิ นค้าและบริ การอื่นในปี 2563 เท่ ากับ 334.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 117.69 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 54 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 216.62 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การให้บ ริ ก ารประชาสัม พัน ธ์ เ พื่ อ จ าหน่ า ยสิ น ค้า ให้แ ก่ บุ ค คลภายนอกเป็ นหลัก ผ่า นทางช่ ว งเวลาต่ า ง ๆ ของช่ อ ง
WORKPOINT
ต้ นทุน :
ในปี 2563 นั้น บริ ษทั มีตน้ ทุนผลิตทั้งสิ้ น 1,340.10 ล้านบาท ลดลง 414.53 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 24
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีตน้ ทุนผลิตเท่ากับ 1,754.64 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุน
จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ เนื่ องจากตั้งแต่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็ นต้นมา บริ ษทั มีนโยบายในการลดต้นทุนผลิตเพื่อ
รองรับผลกระทบการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นอกจากนี้ตน้ ทุนจากธุรกิจรายการโทรทัศน์ยงั ลดลงจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐในการปรับลดอัตราการนาส่งเงิน
รายปี เข้ากองทุนวิจยั และพัฒนาของ กสทช. (USO Fund) อีกด้วย
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารและค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ :
ในปี 2563 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เท่ากับ 788.41 ล้านบาท ลดลง 48.37 ล้านบาท หรื อลดลงคิด
เป็ นร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 836.78 ล้านบาท โดยการลดลง
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายสานักงานและค่าใช้จ่ายพนักงานต่าง ๆ ตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
นอกจากนี้ ในปี ดังกล่าว บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เท่ากับ 34.59 ล้านบาท จากการตั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่ง
เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่ งบังคับใช้ในปี 2563 เป็ นปี แรก โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นการตั้งค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ (TFRS 9)
นายสุ รการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และ/หรื อเสนอแนะ ทั้งนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ที่
ส่งคาถามล่วงหน้ามาเพื่อซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ จานวน 2 ราย ดังต่อไปนี้
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1) นายปพน ไกรสิ งห์เดชา ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ได้สอบถามดังนี้
1.1 จานวนลูกค้าที่มาซื้อเวลาโฆษณากับบริ ษทั ในปั จจุบนั มีจานวนเพิม่ ขึ้นหรื อลดลง หากเทียบกับช่วงก่อนที่จะ
เกิดการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
นางวิชนี ศรี สวัสดิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารสายงานการตลาด ได้ตอบข้อซักถามในส่ วนของ
จานวนลูกค้าที่มาซื้อเวลาโฆษณากับบริ ษทั ในปั จจุบนั มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะเกิดการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) โดยลูกค้าหลักยังคงเป็ นลูกค้า Media Agency ในส่ วนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจะ
เป็ นลูกค้าที่ ซ้ื อโฆษณาตรงกับทางบริ ษทั (Direct Customer) อาทิ เช่น ลูกค้ากลุ่มผูข้ ายสิ นค้าผ่านรายการ TV Shopping
หรื อ รายการประชาสัมพันธ์สินค้า เป็ นต้น
1.2 ณ ปั จจุ บัน การถ่ายทารายการต่ าง ๆ ในสตูดิโอในแต่ละวัน ใช้ระยะเวลามากขึ้ นในการถ่ ายท าหรื อ ไม่
สื บเนื่องจากมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่บริ ษทั ต้องนามาใช้
นายพาณิ ชย์ สดสี กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่ม GROUP CEO และประธานในที่ประชุม ได้ตอบข้อ
ซักถามในส่ วนของการถ่ายทารายการต่าง ๆ ภายในสตูดิโอในแต่ละวัน ยังคงจะใช้ระยะเวลาเท่าเดิม แต่จะใช้ระยะเวลา
เพิ่มขึ้นในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ที่มีการคัดกรองบุคลากรภายนอกก่อนเข้าสตูดิโอ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองเชื้อตามมาตรการต่าง ๆ ซึ่ง
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการถ่ายทารายการ หรื อส่ งผลให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แต่กลับส่ งผลให้ตน้ ทุนลดลง
เนื่องจากมีการจากัดจานวนผูช้ มภายในสตูดิโอจากสถานการณ์ดงั กล่าว
1.3 ภาพรวมของธุรกิจการจาหน่ายลิขสิ ทธิ์รายการโทรทัศน์ในต่างประเทศเป็ นอย่างไรบ้างในปั จจุบนั
นายธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ภาพรวมของธุรกิจ
การจาหน่ายลิขสิ ทธิ์ รายการโทรทัศน์ในต่างประเทศในปั จจุบนั คาดการณ์วา่ ในปี 2564 มีแนวโน้มรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน หลังจากหลายประเทศเริ่ มคลายล็อคดาวน์และเริ่ มมีการผลิตรายการและซื้อขายลิขสิ ทธิ์รายการโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในปี 2564 รายการที่บริ ษทั ได้ขายลิขสิ ทธิ์ ไปให้กบั หลาย ๆ ประเทศ ได้แก่ รายการ The Rapper
และ Super 10 season 2 สาหรับรายการใหม่อย่าง “รายการร้องข้ามกาแพง หรื อ The Wall Song” ได้มีการขายลิขสิ ทธิ์
รายการดังกล่าวให้กบั ประเทศเวียดนามไปตั้งแต่ตน้ ปี ซึ่ งได้รับกระแสการตอบรับเป็ นอย่างดี และอยูร่ ะหว่างเสนอขาย
ลิขสิ ทธิ์ดงั กล่าวให้กบั อีกหลาย ๆ ประเทศทั้งยุโรปและเอเชีย
1.4 ในส่วนที่เป็ นธุรกิจโรงละคร บริ ษทั มีแนวคิดที่จะยังคงจัดงานการแสดงต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ดว้ ยหรื อไม่ ถ้า
หากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลงแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการหา
รายได้เพิ่มจากช่องทางออนไลน์และเป็ นทางเลือกสาหรับผูท้ ี่ไม่ประสงค์จะมาชมการแสดงที่โรงละคร
นายสุ รการ ศิ ริโมทย์ เลขานุ การที่ ประชุ มและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารสายงานการเงิ นการลงทุ น ได้ตอบ
ข้อซักถามในส่ วนของการเพิ่มรายได้ช่องทางออนไลน์ให้กบั ธุรกิจโรงละคร โดยในปี 2563 ทางบริ ษทั ได้มีแนวคิดและ
เริ่ มมีการจัดการแสดงให้ผชู ้ มผ่านช่องทางออนไลน์บา้ งแล้ว ยกตัวอย่างเช่น คอนเสิ ร์ตคุณพระช่วย ซึ่ งเป็ นคอนเสิ ร์ตที่
ผูช้ มสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่ วนภาพรวมในปี 2564 บริ ษทั ยังคงมีแผนจัดการแสดงให้ผูช้ มผ่านช่องทาง
ออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน
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1.5 บริ ษทั ยังคงมีนโยบาย Work From Home สาหรับพนักงานบางส่วนหรื อไม่ และประสิ ทธิภาพของการทางาน
แบบ Work From Home เป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่ อีกทั้งบริ ษทั จะยังคงนโยบายนี้ ต่อไปอีกหรื อไม่ ถ้าหากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลงแล้ว
1.6 จากสถานการณ์ ภาพรวมของแรงงานและเศรษฐกิ จในภาวการณ์ แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรน่ า 2019
(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการลดพนักงานบางส่วนในบริ ษทั หรื อไม่
นายพาณิ ชย์ สดสี กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุม่ GROUP CEO และประธานในที่ประชุม ได้ตอบ ข้อ
ซักถามข้างต้น โดยในเรื่ องนโยบาย Work From Home ทางบริ ษทั ได้มีการดาเนินนโยบายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมี
การทดลองและเตรี ย มแผนการหลายรู ป แบบ เพื่ อ ให้ส อดรั บ กับ สถานการณ์ ใ นแต่ ล ะระดับ ยกตัว อย่า งเช่ น กรณี
สถานการณ์ดงั กล่าวมีความรุ นแรงมากขึ้น จาเป็ นต้อง Work From Home 100% ทางบริ ษทั ก็มีแผนการบริ หารจัดการถ่าย
ทารายการซึ่ งสอดคล้องกัน โดยนโยบายหรื อแผนการต่าง ๆ ในแต่ละครั้งนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานหรื อคุณภาพของรายการแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากกระแสเรตติ้งของรายการบางรายการที่ทางบริ ษทั ได้มีการ
ปรั บเปลี่ยนผังรายการไปแล้วก่อนหน้านี้ ในส่ วนของการประเมิ นระยะเวลาการใช้นโยบาย Work From Home ทาง
บริ ษทั ยังคงต้องพิจารณาและประเมินตามสถานการณ์เป็ นสาคัญ
และจากภาพรวมของแรงงานและเศรษฐกิจในภาวการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาง
บริ ษทั ยังไม่มีนโยบายลดพนักงานแต่อย่างใด
2) นางรัตนา ตันสกุล ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามดังนี้
2.1 จากผลการดาเนินงานปี 2563 สัดส่วนรายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การอื่น เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญจาก
ร้อยละ 7.8 เป็ นร้อยละ 14.7 นั้น เกิ ดจาก บริ ษทั มีการส่ งเสริ มการขายหรื อเกิ ดจากสภาวการณ์ตลาดปกติ และบริ ษทั มี
แนวทางต่อยอดรายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การอื่น ในปี 2564 หรื อไม่อย่างไร
2.2 ขอทราบรายละเอียดและสาเหตุเกี่ยวกับการที่บริ ษทั ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 29.37 ล้านบาท
2.3 จากรายงานประจาปี ของบริ ษทั หน้า 78 หัวข้อรายการเงินสด แสดงถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 1,615.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 378.71 ล้านบาท
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 1,236.33 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อย
ละ 31 บริ ษทั มีแผนบริ หารเงินสดที่เพิม่ ขึ้นให้เกิดผลประโยชน์โดยคานึงถึงความเสี่ ยงอย่างไร
2.4 จากรายงานประจาปี ของบริ ษทั หน้า 51 ขอทราบความเห็นคณะกรรมการที่ระบุวา่ ไม่มีโครงการในอนาคต
นายสุ รการ ศิ ริโมทย์ เลขานุ การที่ ประชุมและประธานเจ้าหน้า ที่บริ หารสายงานการเงินการลงทุน ได้ตอบข้อ
ซักถามข้างต้นทั้งหมด ดังนี้
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การอื่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนั้น มาจากการให้บริ การประชาสัมพันธ์สินค้า
ให้แก่ลูกค้าภายนอกต่าง ๆ ในรายการ TV Shopping หรื อรายการประชาสัมพันธ์สินค้า โดยภาพรวมของบริ ษทั ยังคงมี
แผนการให้บริ การประชาสัมพันธ์เช่นนี้ ต่อไปอีก ซึ่ งเงื่อนไขการลงบัญชีก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดย
ในปี 2563 รู ปแบบสัญญาจะเป็ นการให้บริ การแบบได้รับส่ วนแบ่งรายได้ ซึ่ งมีการลงบันทึ กบัญชี เป็ นรายได้จากการ
บริ การประชาสัมพันธ์ ส่วนเงื่อนไขสัญญาให้บริ การในปี 2564 นั้นจะเป็ นรู ปแบบให้เช่าเวลาและรับรู ้รายได้เป็ นจานวน
ที่แน่นอน ดังนั้นจะบันทึกรายได้ทางบัญชีเป็ นรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ ในส่วนของธุรกิจการขายสิ นค้านั้น บริ ษทั ยังคง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแผนพัฒนาสิ นค้าควบคู่กบั การประเมินความเสี่ ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ปั จจุบนั เป็ นสาคัญ
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ในส่ วนของรายละเอียดและสาเหตุเกี่ยวกับการที่บริ ษทั ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ตามหมายเหตุประกอบ
งบในส่ วนของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ มูลค่าที่เกิดขึ้นอย่างมีนยั สาคัญส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจรายการ
โทรทัศน์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยหากลูกค้าติด
ค้างชาระ หรื อบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระ บริ ษทั จะดาเนินการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ อย่างไรก็
ดี บริ ษทั ยังคงมีการติดตามทวงถามหนี้อย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนแผนบริ หารเงิ นสดที่ เพิ่มขึ้นนั้น ทางบริ ษทั มีแผนการลงทุนเป็ นประจาทุกปี โดยทั้งแผนของธุ รกิจปกติ
หรื อธุรกิจใหม่น้ นั จะใช้หลักการเดียวกัน คือพิจารณาจากความเสี่ ยงเป็ นสาคัญ โดยหากอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาลงทุน
ในโครงการใหม่ ๆ นั้น ทางบริ ษทั ก็จะนาเงินสดไปลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ที่มีความเสี่ ยงน้อยไปพลางก่อนสาหรับการ
เปิ ดเผยข้อมูลโครงการในอนาคต ตามรายงานประจาปี ของบริ ษทั นั้น ทางบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ในการคงหัวข้อดังกล่าว
ไว้ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลในส่วนของโครงการใหม่หรื อธุรกิจใหม่ซ่ ึงมิได้เป็ นธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ซึ่งที่ผา่ นมาโครงการ
ใหม่หรื อธุรกิจใหม่ยงั มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จึงทาให้บริ ษทั เห็นสมควรไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ แต่
หากเป็ นโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจปกติ ทางบริ ษทั จะนาข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยในส่วนของลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี ของบริ ษทั สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เลขานุ การที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ นและรายงานผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และ/หรื อเสนอแนะ ทั้งนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้
ที่ซกั ถาม และ/หรื อ เสนอแนะ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยผูถ้ ือหุน้ ออก
เสี ยงลงมติดงั นี้
เห็นด้วย
255,795,803
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
บัตรเสี ย
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นอีก จานวน 7 หุน้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และประกาศจ่ ายเงินปันผล
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จัด สรรเงิ น ก าไรจากผลการด าเนิ น งาน ตั้ง แต่ ว นั ที่
1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.28 บาท รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 124,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 96.6 ของกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ
โดยกาหนดให้วนั ที่ 11 มี นาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น (Record date) เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ ว ม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 และสิ ทธิ ในการรับปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุ ทธิ ภายหลังหักภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลตามงบเฉพาะกิ จการ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่มีความจาเป็ นอื่นใดในการใช้เงิ นจานวนนั้นและการจ่ายเงิน
ปั นผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของ
มาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เรื่ องการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ไว้เป็ นทุนสารองในจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
นายสุ รการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และการประกาศจ่ายปั นผล โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติดงั นี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

วาระที่ 5

255,795,803
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
เลขานุ การที่ ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
โดยในปี นี้มีกรรมการที่ครบกาหนดวาระ ต้องออกจานวน 3 ท่าน คือ
1. นางวิชนี
ศรี สวัสดิ์
กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ติลกเลิศ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นายวีรวัต
คุณานุกลู
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นว่ากรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มี ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุ รกิ จของบริ ษทั และที่ผ่านมาได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในฐานะกรรมการของบริ ษทั ได้เป็ น
อย่างดี และเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ดังนั้น จึ งเป็ นผูท้ ี่ มีความ
เหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้ง
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา และนาเข้าเสนอต่อที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ใ นด้า นต่ า งๆ รวมถึ ง ค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุฒิ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิ บตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
นายสุ รการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ
มติ

ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ อนุ มตั ิ ก ารแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่ าน ซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสี ยงของกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ดังนี้
(1) นางวิชนี ศรี สวัสดิ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
248,944,336
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
97.3215
ไม่เห็นด้วย
6,495,467
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
2.5393
งดออกเสี ยง
356,000
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.1392
บัตรเสี ย
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
(2) นายสมเกี ยรติ ติลกเลิศ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
233,675,061
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
91.3522
ไม่เห็นด้วย
21,767,242
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
8.5096
งดออกเสี ยง
353,500
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.1382
บัตรเสี ย
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
(3) นายวีรวัต คุณานุกลู ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
249,196,476
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
97.4201
ไม่เห็นด้วย
6,243,327
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
2.4407
งดออกเสี ยง
356,000
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.1392
บัตรเสี ย
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 เป็ นจานวน
เงิน ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
40,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
50,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 35,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม
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โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั แล้ว เห็ นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ
นายสุ รการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ
มติ

วาระที่ 7

ที่ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามที่ เสนอ โดยผูถ้ ือหุ ้นออก
เสี ยงลงมติดงั นี้
เห็นด้วย
255,795,803 เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
บัตรเสี ย
0 เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2564 เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางศศิ ธร พงศ์อดิ ศกั ดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขที่ 8802 และ/หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเด
ชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีงบการเงินของ
บริ ษทั ประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นจานวนเงิ น 5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนประจาปี 2564
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
จานวนเงิน
2,400,000
บาท
บริ ษทั ในเครื อ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จานวนเงิน
3,300,000
บาท
รวมจานวนเงิน
5,700,000
บาท
นายสุ รการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรื อ เสนอแนะ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
ดังรายละเอียดตามที่เสนอมาโดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติดงั นี้
เห็นด้วย
255,442,303
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
99.8618
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
353,500
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.1382
บัตรเสี ย
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแก้ไ ขข้อ บัง คับ ของบริ ษัท กรณี ก ารจัด ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) โดยให้อยูภ่ ายใต้ พรบ.บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ.2535 และ พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2563 โดยให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 29 และข้อ 36 ตามรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับเดิม (ข้อ 29)

ข้อบังคับใหม่ (ข้อ 29)

คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง ณ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้
ประธานกรรมการเป็ นผู ้เ รี ยกประชุ ม คณะกรรมการเมื่ อ
เห็นสมควร แต่ท้ งั นี้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจ
ร้ อ งขอให้ เ รี ยกประชุ ม คณะกรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี น้ ี ให้
ประธานกรรมการกาหนดวัน และนัดประชุ มภายในสิ บ สี่
(14) วัน นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ ค าร้ อ งขอในการเรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อผู ้ซ่ ึ งได้ รั บ
มอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อ
รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง ณ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้
ประธานกรรมการเป็ นผู ้เ รี ยกประชุ ม คณะกรรมการเมื่ อ
เห็นสมควร แต่ท้ งั นี้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจ
ร้ อ งขอให้ เ รี ยกประชุ ม คณะกรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี น้ ี ให้
ประธานกรรมการกาหนดวัน และนัดประชุ มภายในสิ บ สี่
(14) วัน นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ ค าร้ อ งขอในการเรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อผู ้ซ่ ึ งได้ รั บ
มอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อ
รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
การประชุ มคณะกรรมการอาจจะดาเนินการโดยการประชุ ม
ผ่ านสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ย วข้ อ งกับ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ตาม
บทบัญญัติกฎหมายที่เกีย่ วข้ องกาหนด

ข้อบังคับเดิม (ข้อ 36)

ข้อบังคับใหม่ (ข้อ 36)

ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อ
นัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ มพร้ อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม
เพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อ
หุ ้น และนายทะเบี ยนทราบไม่น้อ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่ อ นวัน
ประชุ ม และให้โฆษณาคาบอกกล่ าวการนัดประชุ มนั้น ใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่ อนวันประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่ า สาม (3) วัน ด้ว ย ทั้ง นี้ สถานที่ ที่ จ ะใช้เ ป็ นที่

ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนัง สื อ
นัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ มพร้ อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม
เพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อ
หุ ้น และนายทะเบี ยนทราบไม่น้อ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่ อ นวัน
ประชุ ม และให้โฆษณาคาบอกกล่ าวการนัดประชุ มนั้น ใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่ อนวันประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่ า สาม (3) วัน ด้ว ย ทั้ง นี้ สถานที่ ที่ จ ะใช้เ ป็ นที่
ประชุ มอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
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ประชุ มอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้

ห รื อ ที่ อื่ น ใ ด ตา ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ ก า ห น ด ก็ ไ ด้
การประชุ มผู้ถือหุ้นอาจจะดาเนินการโดยการประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การประชุ ม ผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อตามบทบั ญ ญั ติ
กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกาหนด

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และ/หรื อเสนอแนะ ทั้งนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ที่
มีขอ้ ซักถาม และ/หรื อข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) นายไกรวัลย์ คทวณิ ช ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้
2.1 ในการแก้ไขข้อบังคับข้อ 36 ทางผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดการแก้ไขข้อความในข้อบังคับไปพร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุม จึงทาให้ผถู ้ ือหุน้ ไม่มีโอกาสได้พิจารณาล่วงหน้าในเนื้อหาส่วนที่เปลี่ยนแปลง
2.2 ตามหนังสื อเชิญประชุมในหน้าที่ 7 วาระที่ 8 ย่อหน้าที่ 2 ซึ่ งเขียนรายละเอียด กรณี การจัดประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ E-Meeting แต่ไม่ได้ระบุถึงการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการประชุมอย่างอื่นด้วย
นอกเหนื อจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นจึงอยากทราบว่าในส่ วนที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในข้อบังคับจะครอบคลุมถึง
การประชุ มอื่ น ๆ ที่ คณะกรรมการมาประชุ มกันเองอย่างเป็ นทางการ ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อการประชุ มอื่ น ๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั มหาชนหรื อไม่ โดยตนเห็ นชอบเฉพาะหากเป็ นการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเฉพาะ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting เพียงอย่างเดียว
แต่ถา้ หากครอบคลุมรวมถึงการประชุมอื่นนอกเหนื อจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ขอเสนอให้ตดั ข้อความที่แสดง
อยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม ในส่ วนของข้อเท็จจริ งและเหตุผลย่อหน้าแรก บรรทัด 2 ที่ระบุวา่ “ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกัน
ผูถ้ ือหุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้จากการเข้าร่ วม
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น” เนื่ องจากข้อความดังกล่าว ทาให้ตีความได้วา่ “การประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อการที่ให้เจ้าของบริ ษทั มา
ประชุมร่ วมกันนั้นเหมือนจะเป็ นภาระให้กบั บริ ษทั ” ซึ่ งในส่ วนของข้อความถัดไป “เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้แก่
บริ ษทั ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามสถานการณ์ที่จาเป็ น” เป็ นข้อความที่ดีและค่อนข้างจะครอบคลุมอยูแ่ ล้ว ดังนั้น
จึงขึ้นอยูก่ บั คาตอบของทางบริ ษทั ว่าจะจากัดเฉพาะการประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อไม่ หากความหมายของการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ บัง คับเพี ยงเพราะต้องการใช้การประชุ ม ผ่า นสื่ ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ E-Meeting กับ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเท่ า นั้น ตนจึ งจะ
เห็นด้วยกับข้อความเดิม แต่หากไม่ใช่เฉพาะการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ขอเสนอให้ตดั ข้อความที่เสนอไว้ขา้ งต้น เพื่อให้ดูดีต่อ
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั
นายสุ รการ ศิ ริโมทย์ เลขานุ การที่ ประชุมและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารสายงานการเงินการลงทุน ได้ตอบ
ข้อซักถามดังนี้ ในส่ วนของการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในครั้ งแรก ทางบริ ษทั รับทราบและขออภัย
ที่ไม่ได้ใส่ขอ้ ความที่ตอ้ งการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับของบริ ษทั ตามวาระนี้ไป แต่อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้มีการดาเนินการ
แก้ไขภายหลัง โดยปรึ กษากับทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งชี้แจงการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมและ
อัพเดทหนังสื อเชิญประชุมที่มีการแก้ไขรายละเอียดใหม่ไว้ในเว็ปไซต์ของทางบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
ในส่ วนของประเด็นการจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ทางบริ ษทั ไม่มีเจตนาที่จะดาเนิ นการ
ประชุมของบริ ษทั ในรู ปแบบดังกล่าวเพียงอย่างเดี ยว เว้นแต่กรณี มีเหตุจาเป็ นทาให้ตอ้ งประชุมในลักษณะดังกล่าว ซึ่ ง
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ในทางปฏิบตั ิของการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประชุมภายในอื่น ๆ ของบริ ษทั ที่ผา่ นมา ล้วนแล้วแต่เป็ นการ
ประชุ ม หารื อกัน ด้ว ยการเข้า ประชุ ม ด้ว ยตนเอง (In Person) อยู่ แ ล้ว เพื่ อ ได้มี โ อกาสในการประชุ ม หารื อ สรุ ป
ความคืบหน้าของการดาเนินงานรายสายงาน รวมถึงสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ของทางบริ ษทั ด้วย
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม เติ ม แก้ไ ขข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ดัง รายละเอี ย ดตามที่ เ สนอมา
โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติดงั นี้
เห็นด้วย
249,198,976
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
97.4211
ไม่เห็นด้วย
6,243,327
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
2.4407
งดออกเสี ยง
353,500
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.1382
บัตรเสี ย
0
เสี ยง หรื อเทียบเท่ากับร้อยละ
0.0000

มติ

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-

ไม่มี -

ก่อนปิ ดการประชุม นายพาณิ ชย์ สดสี ประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรื อเสนอแนะ
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ที่ซกั ถาม และ/หรื อเสนอแนะดังนี้
นายไกรวัลย์ คทวณิ ช ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่าจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางบริ ษทั ที่มีการจากัดจานวนผูถ้ ือหุน้
ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ทางบริ ษทั ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวให้ชดั เจน กรณี จานวนผูถ้ ือหุ ้นเต็ม
อัตราที่ทางบริ ษทั ได้กาหนดไว้แล้ว และควรมีการทาป้ ายที่ชดั เจนแจ้งผูถ้ ือหุน้ ว่า “เต็มแล้ว หรื อ ที่นงั่ เต็มแล้ว” ณ บริ เวณ
จุดคัดกรองเฉพาะงานนั้น ๆ รวมถึงมีป้ายบอกทางไปยังบริ เวณจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั
คุณพาณิ ชย์ สดสี กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารกลุ่ม GROUP CEO และประธานในที่ ประชุม รับทราบ
ข้อเสนอแนะ พร้อมดาเนินการให้ทางฝ่ ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งตามที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เสนอมา
ประธานกล่าวปิ ดการประชุม เวลา 15.07 น.

________________________________________
(นายพาณิชย์ สดสี)
ประธานทีป่ ระชุม
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เอกสารแนบ

สรุ ปคาถาม - คาตอบ จากคาถามทีเ่ กีย่ วกับวาระต่ างๆ ที่ผ้ ูถือหุ้นส่ งมาล่วงหน้ า
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
นายปพน ไกรสิงห์ เดชา ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ขอสอบถาม ดังนี้
1. ในกรณีถ้าหากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ได้ คลีค่ ลายแล้ ว บริษัทจะยังคงจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่าน E-Meeting (เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ สะดวกทีจ่ ะมา) ควบคู่ไปกับการจัดการประชุมทีบ่ ริษัทหรื อไม่
คาตอบ กรณี การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ยังคงเป็ นเรื่ องใหม่ของทางบริ ษทั ซึ่ งทางบริ ษทั เห็นด้วยอย่างยิ่งที่
ควรจัด การประชุ ม ดัง กล่ า วเพื่ อ เป็ นทางเลื อ กให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ไ ม่ ส ะดวกมาเข้า ร่ ว มด้ว ยตนเอง ทั้ง นี้ จะต้อ งมี การ
ปรึ กษาหารื อพิจารณาในเรื่ องหลักการ ความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารแนบ 2 รายนามและประวัตกิ รรมการโดยสังเขปที่ครบกาหนดออกตามวาระ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ
ชื่ อ
ตาแหน่ งทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่

นายปัญญา นิรันดร์ กลุ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
66 ปี
ไทย
71/601 หมู่ 4 ตาบลหลักหก อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
• ปริ ญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
• ปริ ญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรมทีส่ ถาบันส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004
ประสบการณ์ การทางาน
• ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• หุน้ สามัญ
105,845,822 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 23.971 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การเข้ าร่ วมประชุม

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ในรอบปี 2564
• การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4/4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
มิได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจจะมีความขัดแย้งกับบริ ษทั
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ ในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย

1. การถือหุน้ ในบริ ษทั

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

1.1 จานวนหุน้

105,845,822 หุน้

1.2 สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด

105,845,822 เสี ยง (1 หุน้ : 1 เสี ยง)

2. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั - บริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

3. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่

เป็ นประธานกรรมการ

ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
4. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชีหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ
การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
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ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ
ชื่ อ
ตาแหน่ งทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่

นายประภาส ชลศรานนท์
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
61 ปี
ไทย
99/50 หมู่ 11 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรมทีส่ ถาบันส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004
ประสบการณ์ การทางาน
• ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• หุน้ สามัญ
101,286,187 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 22.938 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การเข้ าร่ วมประชุม

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ในรอบปี 2564
• การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4/4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
มิได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจจะมีความขัดแย้งกับบริ ษทั
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ ในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย

1. การถือหุน้ ในบริ ษทั

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

1.1 จานวนหุน้

101,286,187 หุน้

1.2 สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด

101,286,187 เสี ยง (1 หุน้ : 1 เสี ยง)

2. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั - บริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

3. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่

เป็ นรองประธานกรรมการ

ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
4. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชีหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ
การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
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ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ
ชื่ อ
ตาแหน่ งทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่

นายพาณิชย์ สดสี
กรรมการ
57 ปี
ไทย
311 หมู่ 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
10220

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาตรี สาขาวิจิตศิลป์ สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การฝึ กอบรมทีส่ ถาบันส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004
ประสบการณ์ การทางาน
• ปั จจุบนั
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร GROUP CEO
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• หุน้ สามัญ
175,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.040 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การเข้ าร่ วมประชุม

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ในรอบปี 2564
• การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
มิ ได้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่ นที่ อาจจะมี ความขัดแย้งกับบริ ษทั แต่มีการดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยในเครื อของบริ ษทั
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ ในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย

1. การถือหุน้ ในบริ ษทั

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

1.1 จานวนหุน้

175,000 หุน้

1.2 สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด

175,000 เสี ยง (1 หุน้ : 1 เสี ยง)

2. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั - บริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

3. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่

เป็ นกรรมการ

ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
4. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชีหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ

ไม่มี

การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
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เอกสารแนบ 3 หลักฐานสาหรับการเข้ าประชุ ม
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เอกสารและหลักฐานทีต่ ้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่
ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะผ่อนผันการยืน่ แสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบอานาจ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อม บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
โดยโนตารี พบั บลิค
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบง่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะ ที่กาหนดวาระต่างๆ ไว้ชดั เจน
3. แบบ ค. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะ ที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ั บฝากและดูแลหุ ้นจะใช้หนังสื อ
มอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้
สาหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผูร้ ั บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่น เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุ มได้ต้ งั แต่เวลา
12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับ มอบฉันทะใน
การเข้ าร่ วมประชุ มและใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะในหนังสื อมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระ
ปรากฏตามเอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 4 หนังสื อมอบฉันทะ
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ …………………………………...………....
วันที่ ……….…….. เดือน …………...……. พ.ศ. …………….…
(1) ข้าพเจ้า ……………………………..……………………………….….……………..สัญชาติ………………………...……
อยูบ่ า้ นเลขที่……..……….………….…ถนน………………………………………ตาบล/แขวง.……………………..…………………...
อาเภอ/เขต………………………………….…จังหวัด……………….………….………………รหัสไปรษณี ย.์ ………………….…...…...
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม………..………….หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
( 1 )..………………………………………………………. อายุ ……....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่………………......…………
ถนน ……………….……….….…. ตาบล/แขวง ……………..….………....……..…… อาเภอ/เขต……....….……………………..….….
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………….…. หรื อ
( 2 )..………………………………………………………. อายุ ……....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่………………...…...………
ถนน ……………….……….….…. ตาบล/แขวง ……………………….…..……..…… อาเภอ/เขต……....….………………..……….….
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………….…. หรื อ
( 3 )..………………………………………………………. อายุ ……....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่………………...…...………
ถนน ……………….……….….…. ตาบล/แขวง ……………..….………………..…… อาเภอ/เขต……....….…………………..…….….
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………….….
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565
ของบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริ ษทั เวิร์คพอยท์
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
(.………………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………...….. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………...….. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………..…... ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ …………………………………......……….
วันที่ ……….…….. เดือน …………...……. พ.ศ. …………….…
(1) ข้าพเจ้า ……………………………..……………………………………….………..สัญชาติ……….……………..….……
อยูบ่ า้ นเลขที่……..……….………….…ถนน………………………………………ตาบล/แขวง.……………………..…………………...
อาเภอ/เขต………………………………….…จังหวัด……………….………….………………รหัสไปรษณี ย.์ ………………….…...…...
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม………..………….หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
( 1 )..………………………………………………………. อายุ ……....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่………………......…………
ถนน ……………….……….….…. ตาบล/แขวง ……………..….………....……..…… อาเภอ/เขต……....….……………………..….….
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………….…. หรื อ
( 2 )..………………………………………………………. อายุ ……....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่………………...…...………
ถนน ……………….……….….…. ตาบล/แขวง ……………………….…..……..…… อาเภอ/เขต……....….………………..……….….
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………….…. หรื อ
( 3 )..………………………………………………………. อายุ ……....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่………………...…...………
ถนน ……………….……….….…. ตาบล/แขวง ……………..….………………..…… อาเภอ/เขต……....….…………………..…….….
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………….….
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565
ของบริ ษ ัท เวิร์คพอยท์ เอ็น เทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในวัน พฤหัส บดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตู ดิโอ บริ ษัท เวิร์คพอยท์
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี ของบริษัท สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และการประกาศจ่ ายเงินปันผล
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายปัญญา
นิรันดร์กุล
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
2. นายประภาส
ชลศรานนท์
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
3. นายพาณิ ชย์
สดสี
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย

( ) งดออกเสี ยง

( ) งดออกเสี ยง
( ) งดออกเสี ยง
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิ จการใดที่ผูร้ ั บมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
(………………………….……………….)
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะตามแนบ

38

ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2565 ในวัน พฤหัส บดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตู ดิโอ บริ ษ ัท เวิร์คพอยท์ เอ็น เทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ……………………………………………………………………............................................
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ……………………………………………………………………………….…………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง …………………………………………………………………………………………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง …………………………………………………………………………………………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ………………………………………………………………………….………………...........
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………...……………………..
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………...……………………………………………..
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………...…………..
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………………….
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ……………………………………………………………………............................................
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ……………………………………………………………………………….…………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง …………………………………………………………………………………………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
( …….………………………….……. )
ลงชื่อ ……….………………………………..... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( ……..………………………………. )

40

แบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ …………………………………......………
วันที่ ………. เดือน ………………..…………. พ.ศ. ………...….
(1) ข้าพเจ้า …….…………………………..………………………………………………….…สัญชาติ…………………..……
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่……………………..ถนน……………………………………………ตาบล/แขวง………...………………..………..
อาเภอ/เขต…………………….…………จังหวัด…………………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..………………...………….
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ……………………………………………...……………………….
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม ………….……..…….……….หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………...…..…เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
( 1 )..……………………………………….…………….อายุ ………….....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่…………………...………….…
ถนน ……………….…………….….…. ตาบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อาเภอ/เขต……....….…………………….….
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..………..………. หรื อ
( 2 )..……………………………………….…………….อายุ ………….....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่…………………...………….…
ถนน ……………….…………….….…. ตาบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อาเภอ/เขต……....….…………………….….
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..………..………. หรื อ
( 3 )..……………………………………….…………….อายุ ………….....… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่…………………...………….…
ถนน ……………….…………….….…. ตาบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อาเภอ/เขต……....….…………………….….
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …..………..……….
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565
ของบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริ ษทั เวิร์คพอยท์
เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
( ) มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
( ) มอบฉันทะบางส่ วน คือ
( ) หุน้ สามัญ………………..หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้………………..เสี ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี ของบริษัท สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และการประกาศจ่ ายเงินปันผล
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายปัญญา
นิรันดร์กุล
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
2. นายประภาส
ชลศรานนท์
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
3. นายพาณิ ชย์
สดสี
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิ จการใดที่ผูร้ ั บมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
(………………………….……………….)
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.………………………………………….)
หมายเหตุ
1. หนังสื อ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
หมายเหตุ
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจา
ปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ……………………………………………………………………............................................
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย…………….…..เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย…….………...…….เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง……….…………….เสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ……………………………………………………………………………….…………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย…………….…..เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย…….………...…….เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง……….…………….เสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง …………………………………………………………………………………………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุ กประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย…………….…..เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย…….………...…….เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง……….…………….เสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง …………………………………………………………………………………………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย…………….…..เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย…….………...…….เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง……….…………….เสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ………………………………………………………………………….………………...........
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………...……………………..
( ) เห็นด้วย…………….…..เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย…….………...…….เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง……….…………….เสี ยง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………...……………………………………………..
( ) เห็นด้วย…………….…..เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย…….………...…….เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง……….…………….เสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………...…………..
( ) เห็นด้วย…………….…..เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย…….………...…….เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง……….…………….เสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ……………………………………………………………………............................................
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง ……………………………………………………………………………….…………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ ………………….…………… เรื่ อง …………………………………………………………………………………………...........
( ) (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
( …….………………………………. )
ลงชื่อ ……….…………………….....………… ผูร้ ับมอบฉันทะ
( ……..………………………………. )
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัตกิ รรมการ
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่

นายสมเกียรติ ติลกเลิศ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
66 ปี
ไทย
162/11 หมูท่ ี่ 8 ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรมทีส่ ถาบันส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Directors Accreditation Program (DAP) No. 77/2009
ประสบการณ์ การทางาน
• ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2564
• การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4/4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัตกิ รรมการ
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่

นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
57 ปี
ไทย
59/39 หมู่ที่ 8 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึ กอบรมทีส่ ถาบันส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Directors Accreditation Program (DAP) No. 97/2012
ประสบการณ์ การทางาน
• ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2564
• การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4/4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่มี

47

ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตกิ รรมการ
ชื่ อ
ตาแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่

นายวีรวัต คุณานุกูล
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
62 ปี
ไทย
276 ซ.สุขมุ วิท65 แยก2 ถ.สุขมุ วิท พระโขนง เขตวัฒนา

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึ กอบรมทีส่ ถาบันส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):
ประสบการณ์ การทางาน
• ปั จจุบนั

Directors Accreditation Program (DAP) No. 161/2019
Financial Statement for Director (FSD) No.43/2020

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2564
• การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4/4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่มี
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เอกสารแนบ 5 แบบขั้นตอนการเข้ าประชุม
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
จุดคัดกรอง (เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส)
ผ่านการคัดกรอง

ไม่ ผ่านการคัดกรอง

ลงทะเบียน
(เริ่ม 12.00 น.)

กรอกเอกสารมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทน
การเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(ขึน้ อยู่กบั ความประสงค์ ของผู้ถือหุ้น)

แสดงเอกสารส่ วนบุคคล / หนังสื อมอบฉันทะ
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน

เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีทมี่ ผี ้ตู ้องการออกเสียงไม่ เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง ในวาระนั้นๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั เก็บ
บัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน
ประธานแจ้ งผลการลงคะแนนต่ อทีป่ ระชุม
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เอกสารแนบ 6 มาตรการและข้ อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19)
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ตามที่บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดาเนิ นอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั มีความห่ วงใยต่อสถานการณ์
ดังกล่าว และเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้ องกันความเสี่ ยงและเพื่อ
ความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน โดยบริ ษทั ได้มีมาตรการและข้อปฏิบตั ิการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1.การขอความร่ วมมือให้ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าประชุมแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บริษัทจาเป็ นต้ องขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ เพื่อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
และจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสานักกรรมการ บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านในการ
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของท่านผูถ้ ือหุ ้นใน
การดาเนินการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นมีคาถาม สามารถส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้แก่บริ ษทั ตามแบบฟอร์ มคาถามล่วงหน้า
(เอกสารแนบ 7) ให้บริ ษทั ล่วงหน้าโดยไม่ตอ้ งมาร่ วมประชุม
2.กรณีผ้ถู ือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บริษัทขอความร่ วมมือทุกท่ านปฏิบัตติ ามมาตรการด้ านการป้องกันความเสี่ ยงของการแพร่ ระบาดอย่ างเคร่ งครัด ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่ องตรวจวัด พร้อมกับการตรวจคัดกรองเชื้ อไวรัส COVID-19 โดย
Antigen Test Kit (ATK)โดยบริ ษทั กาหนดจุดคัดกรองที่ดา้ นหน้าก่อนทางขึ้นเข้าบริ เวณอาคาร หากท่ านใดมีอุณหภูมริ ่ างกายตั้งแต่ 37.5
องศาเซลเซี ยสขึ้นไป และ/หรื อตรวจพบว่ าผลจากการตรวจ ATK เป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ ยง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเข้ าภายใน
อาคาร ตลอดจนการเข้ าร่ วมประชุ ม (ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มแทนได้) ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 โดย ATK ต้ องใช้ ระยะเวลาในการรอผลการตรวจ
ทางบริ ษัทจึงขอความร่ วมมื อทุกท่ านที่มาประชุ มให้ มาถึงสถานที่ประชุ มเพื่ อเข้ ารั บการตรวจล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 นาที ก่ อนเริ่ ม
ประชุม ตลอดจนของดให้บริ การรถรับ – ส่ง เพื่อลดความหนาแน่น และความเสี่ ยงของการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส
2. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องตอบคาถามด้านประวัติการเดิ นทางไปยังต่างประเทศ ก่อนเข้าอาคาร หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรวมทั้ง
บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรื อแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ ยงหรื อประเทศ หรื อพื้นที่เฝ้าระวังตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ
หากมีอาการเจ็บป่ วย เช่ น มีไข้ ไอ จาม มีนา้ มูก จะไม่ อนุญาตให้ เข้ าร่ วมการประชุมทุกกรณี และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่ งครัด โดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะ
เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
3. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะถูกเชิญให้นงั่ ตามที่จดั ให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่ งจะทาให้จานวนทีน่ ั่ง
ในห้ องประชุ มมีจากัด ประมาณ 50 ที่นั่ง จะสามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม”) และเมื่อทีน่ ั่งทีจ่ ดั
ให้ เต็มแล้ ว ท่ านผู้ถือหุ้นจะไม่ สามารถเข้ าพื้นที่การประชุ มเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วยตนเอง ในการมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนการเข้าร่ วมประชุม
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4. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุ ม และทาความสะอาดมื อด้วยแอลกอฮอล์เจลที่ บริ ษทั
จัดเตรี ยมไว้ตามจุดต่าง ๆ
5. บริ ษทั งดจัดอาหารและเครื่ องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริ เวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ ยงของการ
แพร่ กระจายของเชื้อไวรัส รวมทั้งงดการแจกของชาร่ วย
เนื่องจากพื้นทีอ่ นั จากัด บริษัทไม่ อนุญาตให้ ผ้ตู ดิ ตามเข้ าร่ วมในบริเวณห้ องประชุม
ผู้ถือหุ้ นหรื อผู้รับมอบฉั นทะที่มีข้ อ ซั กถามในที่ประชุ มจะให้ เขี ยนคาถามลงในกระดาษแล้ ว ส่ งให้ เจ้ าหน้ า ที่ร วบรวมไว้
เนื่ องจากบริ ษทั จะไม่จดั ไมโครโฟนสาหรับการซักถามให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เพื่อสุ ขอนามัยของส่ วนรวม โดยบริ ษทั จะ
ตอบคาถามในห้องประชุ มเฉพาะเรื่ องที่ เกี่ ยวกับวาระที่ มีการลงคะแนนเสี ยงเท่านั้น โดยบริ ษทั จะสรุ ปประเด็นคาถามและคาตอบ
ทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็ นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะเผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็ จสิ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ สารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่ พ้นื ที่ประชุมที่อาจจะใช้เวลานาน
กว่าปกติ หรื อขอให้ พจิ ารณามอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุน้ เป็ น
อย่างสูง และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้
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เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์ มคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
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แบบฟอร์ มคาถามล่ วงหน้ าสาหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
เรี ยน

เลขานุการบริ ษทั

ข้าพเจ้า..............................................................................................................
( ) ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) จานวน.................................................หุน้
( ) ผูร้ ับมอบฉันทะจาก...............................................................ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด(มหาชน)
มีคาถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ดังนี้
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โปรดส่งมายังบริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
- ทางจดหมายอีเมล : ir@workpoint.co.th
- ทางไปรษณี ย ์
: สานักกรรมการ บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2
ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
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เอกสารแนบ 8 แผนทีข่ องสถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
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แผนที่
บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร 0-2833-2000

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