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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 ี
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 
ช่ือ  นายพนัธุช์ยั วฒันชยั 
อาย ุ  65  ปี  
สญัชาติ  ไทย 
ท่ีอยู ่  เลขที ่13 ซอย 55 แยก 4 ถนน โชคชยั 4 แขวง ลาดพรา้ว  
  เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230  
   
ประวติัการศึกษา      
 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 หลกัสตูร CG Forum “จรยิธรรม: จติส านึกหลกับรรษทัภบิาล” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสตูร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่SEC/2013 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประวติัการท างานด้านธรุกิจ 
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2556 – ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2558 – ปจัจุบนั  ผูช้ านาญการ คณะกรรมการการเมอืง สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
พ.ศ. 2558 – ปจัจุบนั  อนุกรรมการยุทธศาสตรบ์รูณาการดา้นเกษตรและชนบทคณะกรรมการพเิศษ เพื่อประสานงาน 
  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
พ.ศ. 2555 – ปจัจุบนั  ทีป่รกึษา สถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด าร ิ
พ.ศ. 2554 – 2559  อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกบัภมูภิาคและทอ้งถิน่ ส านกังาน กพร.  
  ส านกันายกรฐัมนตร ี
พ.ศ. 2555 – 2557  อนุกรรมการประชากรและการพฒันาคณะกรรมาธกิารสาธารณสขุ วฒุสิภา 
พ.ศ. 2555  กรรมการสรรหากรรมการนโยบายองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 
  ประเทศไทย (Thai PBS) 
พ.ศ. 2555  รองปลดัส านกันายกรฐัมนตรสี านกังานปลดั ส านกันายกรฐัมนตร ี
พ.ศ. 2554 – 2555  อนุกรรมการพจิารณาคดัเลอืกบคุคล หน่วยงาน และโครงการดเีด่นของชาต ิ 
  คณะกรรมการเอกลกัษณ์แห่งชาต ิ
พ.ศ. 2554 – 2555  ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ี ส านกังานปลดั ส านกันายกรฐัมนตร ี
   
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
   4 ปี  

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั 
   ไม่ม ี

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้น้ี 
   ไม่ม ี
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
 

ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล ์โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์กรุงเทพฯ 
เลขที ่171 ถนนสขุมุวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 
Ambassador Hotel Bangkok 
171 Sukhumvit Soi 11, Bangkok 10110, Thailand 
Tel. 66(0)2 254-0444 
Fax : 66(0)2 253-4123 
Email : info@amtel.co.th 


