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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 10 
ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 27  กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถ้อืหุน้ 
 

โต๊ะลงทะเบยีน 

มาดว้ยตนเอง/ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(เริม่เวลา 7:30 นาฬกิา) 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

มาดว้ยตนเอง 

แสดงเอกสารสว่นบุคคล 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา  9:00 นาฬกิา) 

ประธานทีป่ระชุมเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

กรณีทีม่ผีูต้อ้งการออกเสยีง 
“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง”  

ในวาระนัน้ๆ ใหก้รอกบตัรลงคะแนนและยกมอื 

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนและสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อทีป่ระชมุ 
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 
 
ช่ือ  นายธนะชยั สนัตชิยักลู 
ปัจจบุนัอาย ุ 63  ปี  
สญัชาติ  ไทย 
ท่ีอยู ่ เลขที ่46  ซอยพฒันาการ 65 แยก 1  แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
ประวติัการศึกษา      
 ปรญิญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (ตน้ทนุ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยุคใหม่กา้วไกลสูค่วามยัง่ยนื สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.รุ่นที ่11) สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที ่1) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่18/2002 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประวติัการท างานด้านธรุกิจ 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2556 – 2558    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั แอล ด ีซ ีเดนทลั จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2522 – 2555    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ    บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ    บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ    บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการบรหิาร    บรษิทั ทพีเีอน็ มเีดยี จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   ทีป่รกึษากลุ่มบรษิทั   บรษิทั วไีอว ีอนิเตอรเ์คม จ ากดั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   กรรมการ    ศนูยห์นงัสอืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   ทีป่รกึษา กลุ่มอุตสาหกรรมการพมิพ ์และบรรจุภณัฑก์ระดาษสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั   กรรมการ วชิาชพีบญัชดีา้นผูท้ าบญัชสีภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์  
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  ทีป่รกึษา สมาคมนิสติเก่าคณะพาณิชยศาสตร ์ และการบญัชแีห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2553 – ปจัจุบนั   ทีป่รกึษา สมาคมการพมิพไ์ทย   
พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั  ทีป่รกึษา สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2555 – 2559     ทีป่รกึษา บรษิทั เดอะ มาเจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จ ากดั (มหาชน)   
พ.ศ. 2555 – 2557    ทีป่รกึษา กลุ่มบรษิทั บรษิทั น ้ามนับรโิภคไทย จ ากดั 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง    4 ปี   

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั   ไม่ม ี

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้น้ี ไม่ม ี

 


