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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชมุ Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 

เลขท่ี 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อบปลูา่ 3 ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

นางสาวธนญัญา พิพิธวณิชการ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดําเนินการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (“ที่ประชุม”) พิธีกรได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัจํานวนทนุและหุ้นของบริษัท 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท  

แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้ น โดยมีทุนชําระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้ นท่ีออกและจําหน่ายแล้วจํานวน 

600,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 46 ราย นบัจํานวนหุ้น

ทัง้หมดได้ 407,616,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จํานวน 600,000,000 หุ้น 

ซึง่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจํานวนหุ้นนบัรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทประจําปี 2562 ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

2. นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นางรุจิโรจ เอ่ียมลําเนา กรรมการบริษัท 

4. นายจาตรุนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 

5. นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 

6. นายพีระพงศ์ เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหาร 

7. พล.อ.ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

8. นายกนกพนัธ์ุ จลุเกษม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

9. ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัด ี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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กรรมการท่ีลาประชมุ 

-ไมม่-ี 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร   

 

ก่อนท่ีจะเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนดงันี ้

1. บริษัทจดัให้มีการบนัทกึเสยีงและวีดีทศัน์สาํหรับการประชมุไว้เป็นหลกัฐาน 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยให้

นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ให้ลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

3.1 ในการลงคะแนนเสยีงสําหรับทกุวาระ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ผู้ ถือ

หุ้นเห็นชอบหรืออนุมตัิตามจํานวนเสียงของท่านต่อมติท่ีนําเสนอ สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น 

3.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสยีงท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีง

ทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสยีงเห็นด้วยในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้การลงมติใน

การประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนน

ดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยู ่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีท่ีทา่นต้องการแก้ไขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดมิและลงลายมือช่ือกํากบัทกุครัง้ 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. มอบฉนัทะให้แก่ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระออกเสยีง และกําหนดให้

ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

ของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สําหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง มากน้อย

เพียงใดในแตล่ะความเห็นก็ได้ โดยแยกเสยีงท่ีจะลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

5. การลงมติในวาระตา่งๆ จะต้องได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้



   

3 

การลงมติในวาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระท่ี 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการ

บริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทจึงได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นลงมติการเลือกตัง้กรรมการบริษัท

เป็นรายบคุคล 

การลงมติในวาระท่ี 6 จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

6. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 กําหนดวา่ มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ชีข้าดด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีก

หนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นวา่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม ่จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง 

“เห็นด้วย” และ “ไมเ่ห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสยีง

ลงคะแนน “งดออกเสยีง” บริษัทฯ จะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

7. สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

8. จํานวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการ

ทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ จึงทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

เพ่ือเป็นไปตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้จดัให้มีสกัขีพยาน

ในการนบัคะแนน ได้แก่ 

นางสาวศิริดาว  จิตอารี  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

9. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั

วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและ

นามสกุลของท่าน และในกรณีท่ีผู้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งช่ือและนามสกุลของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

10. หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะคืนบตัรลงคะแนนทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ี

รอรับ คืนหน้าห้องประชมุ 

พิธีกร เรียนเชิญนายยทุธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 เพ่ือดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 ครัง้ที่ 1/2561 

ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ทางบริษัทได้จดัทําสําเนารายงานการประชุมดงักลา่ว และได้จดัสง่ให้ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กลต. และกระทรวง

พาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการ

ลว่งหน้าแล้ว  รวมทัง้ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีเ้ป็นการลว่งหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งได้

จดัให้มีขึน้เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ได้มีการบนัทึกไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 1/2561 

https://www.sec.or.th/
https://www.sec.or.th/
https://www.sec.or.th/
https://www.sec.or.th/
https://www.sec.or.th/
https://www.sec.or.th/
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถาม จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 

29 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี ้

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 413,244,648 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 1,000,000 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 7 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 6,628,100 หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 53 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 

414,244,648 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ขอให้นายพีระพงศ์ เอ่ียมลาํเนา ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ เป็นผู้ รายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้ท่ีประชมุรับทราบ ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัทไว้ในรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ QR Code แล้ว ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

นายพีระพงศ์ เอ่ียมลําเนา ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 

2561 โดยมีเนือ้หาโดยสรุปดงันี ้

• ธุรกิจจัดงานแสดงสนิค้าและส่งเสริมทางการตลาด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2559 2560 2561 

รายได้จากการขายและบริการ 624.52 683.24 628.86 

กําไรขัน้ต้น 305.04 307.97 323.15 

- ในปี 2561 รายได้จากการขายและบริการลดลง 7.9% เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2560 เน่ืองจากมีสาเหตุ

หลกัมาจากการท่ีในปี 2560 บริษัทได้รับงานจดักิจกรรมท่ีเป็นโครงการพิเศษ แตใ่นปี 2561 ไมม่กีารจดังาน

โครงการพิเศษดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ถ้าเทียบกบัรายได้ปกติของปี 2560  รายได้จากการจัด

งานแสดงตา่งๆ จะมีรายได้เพ่ิมขึน้ประมาณ 7% เช่นกนั 
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• ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2559 2560 2561 

รายได้จากการขายและบริการ 79.50 57.08 50.83 

กําไรขัน้ต้น 6.83 1.66 2.76 

- ในปี 2561 รายได้ลดลง 10.9% เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

ให้บริการสือ่โฆษณาในสือ่สิง่พิมพ์ปรับตวัลดลงตามความต้องการตลาด ทัง้นี ้บริษัทยงัคงพยายามลดและ

ความคมุคา่ใช้จ่ายในสว่นของสือ่สิง่พิมพ์และพยายามพฒันาสือ่รูปแบบใหม ่เพ่ือเสริมและสร้างฐานผู้อา่น

อย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยปัจจุบัน บริษัทมีผู้ติดตามสื่อดิจิตลัและโซเช่ียลมีเดียของบริษัทมากกว่า 1 

ล้านคน และเร่ิมสร้างรายได้ในสว่นของสือ่ดิจิตลัและโซเช่ียลมีเดียโตขึน้มากกวา่ปี 2560 กวา่ 200% 

• ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2559 2560 2561 

รายได้จากการขายและบริการ 52.20 74.60 51.96 

กําไรขัน้ต้น 5.97 20.16 10.37 

- ในปี 2561 รายได้ลดลง 30.3% เมื่อนํามาเปรียบเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากมีสาเหตหุลกัมาจากท่ีในปี 

2560 บริษัทมีงานรับจ้างพิมพ์ท่ีเป็นโครงการพิเศษ แต่ในปี 2561 มีงานรับจ้างพิมพ์ท่ีเป็นโครงการพิเศษ

ในช่วงนีน้้อยลง ซึ่งปัจจุบนัทางบริษัทได้ซือ้เคร่ืองพิมพ์ใหม่ท่ีมีความทนัสมยัสามารถรองรับงานพิมพ์ได้

หลากหลายขึน้ อาทิ งานพิมพ์ประเภท packaging หรืองานพิมพ์แผ่นโฆษณาต่างๆ ซึ่งคาดว่า จะทําให้มี

โอกาสในการหารายได้ในธุรกิจรับจ้างพิมพ์เพ่ิมขึน้ได้ตอ่ไป  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องปรากฏว่าไม่มผีู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถาม 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ตามท่ีนําเสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

พิธีกร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 112 แหง่ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 41 กําหนดให้ บริษัทต้องจัดทํางบดุลและบญัชี

กําไรขาดทนุเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของทกุปี  

ประธานฯ ขอให้นางสาวขวัญ ชนก ออละเอ่ียม ผู้ จัดการฝ่ายบัญ ชีและการเงินของบริษัทเป็น 

ผู้ นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ต่อ 

ท่ีประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม

ในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

นายประสพ สนองชาติ ผู้ ถือหุ้น : สอบถามวา่ จากงบการเงินทางบริษัทยงัมีเงินสดเหลอือยูจ่ึงควรบริหาร

จดัการเงินดงักล่าวด้วยวิธีการอ่ืนบ้างหรือไม่ท่ีนอกเหนือจากการนําเงินไปลงทุนแล้วได้อตัราดอกเบีย้ตํ่า และธุรกิจสื่อ

สิง่พิมพ์ซึง่มีรายได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ทางบริษัทควรจะยกเลกิธุรกิจดงักลา่วหรือไม่หรือจะมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

อยา่งไร 
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นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ชีแ้จงว่า เงินสดของบริษัทท่ีเหลืออยู่บางสว่นได้ลงทุน

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ใหม่ท่ีมีความทนัสมยัมากขึน้ ซึ่งสามารถพิมพ์งานประเภท packaging ประเภทต่างๆ ได้ ซึง่คาดวา่ ยงั

สามารถสร้างรายได้ให้กบับริษัทได้ แตก่ารลงทนุในแตล่ะโครงการ บริษัทจะคํานงึถึงความเสีย่งในการลงทนุเป็นอนัดบัแรก

เพราะเงินลงทุนท่ีมีอยู่บางสว่นได้มาจากการระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน บริษัทจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการ

ลงทนุในโครงการตา่งๆ อยา่งรอบคอบ 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลาํเนา ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ : ชีแ้จงวา่ ในสว่นของธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์ทางบริษัท

ก็ได้ปรับกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีสื่อดิจิตอลมีเดียเข้ามาเสริมรายได้ด้วย ประกอบกบัมีความพยายามลดขนาด

ของธุรกิจและคา่ใช้จ่ายในสว่นของสือ่สิง่พิมพ์ลงให้มากท่ีสดุ 

นายสมศักดิ์  ลิขิตกาญจนกุล ผู้ ถือหุ้น : เสนอแนะว่า บริษัทอาจพิจารณาการนําเงินสดท่ีเหลืออยู่ไป

ลงทนุประเภทอ่ืนเพ่ือให้ได้รับอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ และสอบถามว่า แม้ว่าบริษัทมีหนีส้นิท่ีลดลงเยอะ แต่เมื่อไปพิจารณา

เร่ืองรายได้รับลว่งหน้าก็ลดลงเช่นเดียวกนันัน้เกิดจากสาเหตอุะไร 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ชีแ้จงวา่ รายได้รับลว่งหน้าของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 

เน่ืองจาก ในปี 2560 บริษัทท่ีเข้าร่วมจดังานแสดงสินค้าจะมีการจ่ายค่าบริการพืน้ท่ี เป็นการลว่งหน้าก่อนการจดังาน แตใ่น

ปี 2561 ลกูค้าจ่ายก่อนการจดังานลดลง โดยจะชําระในปีท่ีจดังานแทน ทัง้นีไ้มไ่ด้แสดงวา่รายได้ของบริษัทจะลดลง  

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน : ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ ปัจจุบนับริษัทได้อตัรา

ดอกเบีย้จากการลงทนุอยู่ท่ีประมาณ 1.95% อายกุารลงทนุประมาณ 12 เดือน ซึ่งทางบริษัทได้พยายามหาวิธีการนําเงิน

ไปลงทนุตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 

นายมานพ จันทร์เจริญสุข ผู้ ถือหุ้น : สอบถามว่า อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนท่ีมีงบประมาณอยู ่

32.24 ล้านบาท ในงบการเงินนัน้ หมายถึงอะไร และบริษัทมีแผนท่ีจะทําโครงการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) หรือไม ่

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ชีแ้จงว่า ทางบริษัทอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปได้และ

ความเหมาะสมในการทําโครงการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ชีแ้จงว่า อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุคือ ท่ีดินเปลา่บริเวณ

โกดงัของบริษัทท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดันครนายก 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวัน ท่ี  

31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี ้

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 414,244,655 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 2 ราย โดยมีจํานวนหุ้ นเพ่ิมขึน้ 7 หุ้ น รวมม ี

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 55 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 414,244,655 หุ้น 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่ อจ่ายเงินปันผลและสํารองตามกฎหมายสําหรับผล

ประกอบการประจาํปี 2561 

พิธีกร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตามงบ

การเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้และเงินทนุสาํรองต่างๆ ทกุประเภทท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 กําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมี

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ดงันัน้ ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท และมี

ทนุสํารองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวน 

30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามท่ีกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท

กําหนดแล้ว  

ทัง้นี ้จึงเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามญั จํานวน 600,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

40.73 ของกําไรสทุธิประจําปี 2561 และเมื่อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2561 อีก 1 ครัง้คือ 

- เมื่อวนัท่ี 7 มิถนุายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90,000,000 บาท 

รวมจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 

108.61 ของกําไรสทุธิปี 2561 และกําไรสะสมสว่นท่ีเหลอืปี 2560 ของบริษัท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท 

และกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกําหนดจ่าย

ปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ซึง่เงินปันผลทัง้หมดพงึถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท ได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. กําไรสทุธิ (บาท) 119,601,951.08 140,171,990.3 132,579,045.57 

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 500,000,000 500,000,000 600,000,000 

3. เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายตอ่หุ้นครัง้ท่ี 1    

(บาท : หุ้น) 
- 0.14 0.15 

4. เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายตอ่หุ้นครัง้ท่ี 2    

(บาท : หุ้น) 
- 0.12 - 

5. จ่ายเงินปันผลประจําปี (บาท : หุ้น) - - 0.09 

6. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) - 0.26 0.24 

7. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) - 130,000,000 144,000,000* 

8. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - 92.74 108.61 

*รวมจากกําไรสะสมปี 2560 จํานวน 15,913,624.45 บาท 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถาม จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการจดัสรรกําไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลและสํารองตามกฎหมายสําหรับผล

ประกอบการประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี ้

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 414,244,655 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ ตัง้แตว่าระท่ี 4 เป็นต้นไป รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 55 ราย รวม  

จํานวนหุ้นได้ 414,244,655 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

พิธีกร ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากประธานกรรมการบริษัทและในฐานะประธานในท่ีประชุมเป็นกรรมการ

ท่ีครบกําหนดตามวาระและจะต้องออกจากท่ีประชมุในระหวา่งการพิจารณาลงมติ จึงขอเรียนเชิญ นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา 

รองประธานกรรมการ  ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุในวาระนีแ้ทน และขอเชิญกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระอีก 2 ทา่น 

(นายกนกพนัธ์ุ จลุเกษม และดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัด)ี ออกจากท่ีประชมุเป็นการชัว่คราว 

นายปราจิน เอ่ียมลาํเนา ขอให้พิธีกรเป็นผู้ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

พิธีกร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

15 กําหนดให้ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับสว่นหนึ่งในสาม 

(1/3) กรรมการบริษัทท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ใหมก็่ได้ 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ของบริษัท นัน้ มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1) นายยทุธ วรฉตัรธาร  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2) นายกนกพนัธุ์ จลุเกษม  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

    คา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

3) ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัด ี  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันท่ี  31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ดี  
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทในครัง้นี ้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทท่ีจะต้อง

ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทผู้ ท่ีจะต้อง

ออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนั

เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท นอกจากนีท้ัง้ 3 ทา่น มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ี

เก่ียวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามท่ีประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

กําหนด ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยข้อมลูและประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทนได้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ให้กลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มี 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถาม จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัิการเลอืกตัง้ (1) นายยทุธ วรฉตัรธาร (2) นายกนกพนัธ์ุ จลุเกษม และ (3) 

ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัดี ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร เป็นกรรมการอิสระ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 414,244,655 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

2)  นายกนกพนัธุ์ จลุเกษม เป็นกรรมการอิสระ  

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 414,244,655 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
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3)  ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัด ีเป็นกรรมการอิสระ  

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 414,244,655 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจําปี 2562 

พิธีกร แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 

กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะ

ให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได้ 

ประธานฯ ขอให้นายกนกพันธ์ุ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผู้ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจําปี 2562 โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัท ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้

เสนอความเห็นดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทประจําปี 2562 ภายใต้วงเงินไมเ่กิน 

6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แกค่ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท โดย

มีอตัราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี 2562 ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท   

-  ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการบริษัท 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการบริหารความเสี่ยง 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 
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ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี 2562 ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   คา่ตอบแทน 

50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

(2) เสนอให้จ่ายเบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท โดยมีอตัราคงเดิม

เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

เบีย้ประชุม ประจาํปี 2562 ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท   

-  ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

-  กรรมการบริษัท 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

-  กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

-  กรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

 

(3) โบนสักรรมการบริษัท 

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดโบนสัให้แกค่ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัท ทัง้นี ้เมื่อคํานวณรวมกบัค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 

จะต้องไมเ่กินวงเงินจํานวน 6,000,000 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มี 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี ้

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 414,244,655 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
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มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

พิธีกร ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของ 

บริษัท ข้อ 50 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี  

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีต้่อ

ท่ีประชมุ 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา

เห็นชอบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าสอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และได้เสนอความเห็นดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็น

ผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

(1) นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8125 และ/หรือ 

(2) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7764 และ/หรือ 

(3) นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 2982 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั มีอํานาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เข้าทําหน้าท่ี

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้  

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ

บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้

จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจํานวนเงิน 2,000,000 

บาท โดยปรับเพ่ิมขึน้มาจากปีก่อน 500,000 บาท ในการนี ้ค่าตอบแทนการสอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ 

(Non-audit Services) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

นายประสพ สนองชาติ ผู้ ถือหุ้น : สอบถามว่า การท่ีบริษัทปรับเพ่ิมค่าสอบบญัชีจาก 1,500,000 บาท 

เป็น 2,000,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้ประมาณ 33% นัน้ เพ่ิมขึน้มากเกินไปหรือไมแ่ละมีเหตผุลอะไรในการปรับเพ่ิมขึน้ 
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ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากบริษัทได้มีการจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศ

เมียนมา จึงทําให้มีคา่ใช้จ่ายในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําปีเพ่ิมขึน้จากปี 2561 

ท่ียงัไมม่ีบริษัทยอ่ย 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั และการกําหนดค่าสอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ

ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี ้

มติท่ีลง จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 414,244,655 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

พิธีกร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระการประชุมท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษัท ได้กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ได้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและ

แสดงข้อคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาํคัญ ดังนี ้

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ ถือหุ้น : สอบถามวา่ 1) ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมาให้คําแนะนําให้ลงทนุ

ธุรกิจอ่ืนๆ นัน้มีอะไรบ้าง และบริษัทมีเง่ือนไขในการพิจารณาเลอืกลงทนุอยา่งไร 2) หนีส้งสยัจะสญูในงบการเงินปี 2561 

ท่ีตัง้ไว้ประมาณ 16 ล้านบาท เกิดขึน้จากสาเหตุใด 3) แนวโน้มการเติบโตของบริษัทในแต่ละธุรกิจจะเป็นอย่างไร             

4) รายได้ในไตรมาส 3 และ 4 ของบริษัท จะมีรายได้ท่ีลดลงทกุปี บริษัทจะมีแนวทางแก้ไขอยา่งไร 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ชีแ้จงวา่ ธุรกิจท่ีได้รับคําแนะนําจากท่ีปรึกษาทางการเงิน

นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ววา่ บางธุรกิจไมม่คีวามยัง่ยนืเพราะเป็นเพียงการทําธุรกิจระยะสัน้และทําให้

บริษัทเสยีประโยชน์ หรือบางธุรกิจมีขนาดเลก็เกินไปจนไมคุ่้มคา่แก่การลงทนุ  

สว่นเร่ืองการเติบโตของบริษัท จะพยายามรักษารายได้หลกัคือ การจดังานแสดงรถยนต์แล้วค่อยๆ เพ่ิม

รายได้ขึน้ไป และรายได้ใหมจ่ากธุรกิจอ่ืนก็อยูร่ะหวา่งเร่ิมดําเนินการ ซึง่อาจจะต้องใช้เวลาในการดําเนินงานซกัระยะ

ถึงเห็นภาพท่ีชดัเจนขึน้  

สําหรับผลการดําเนินงานในช่วงคร่ึงปีหลงัลดลง เน่ืองจากเป็นเร่ืองของการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพราะ

รายได้หลกัจะรับรู้ในช่วงต้นปีไปแล้ว ส่วนในคร่ึงปีหลงัจะเป็นการรับรู้รายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ และการรับจ้างพิมพ์

ตา่งๆ ซึง่ทางบริษัทก็พยายามขยายธุรกิจการรับจ้างพิมพ์ โดยนําเคร่ืองพิมพ์ใหมม่ารับงานพิมพ์ประเภท packaging 

ท่ียงัมีความต้องการของตลาด และอาจจะทําให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึน้ 
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ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักด ีกรรมการอิสระ : ชีแ้จงว่า การตัง้หนีส้งสยัจะสญูไว้เกิดจากการจดักิจกรรม Air 

Race1 ท่ีลูกหนีม้ีปัญหาการชําระเงินให้กับบริษัท และมาตรฐานบัญชีเมื่อมีลูกหนีค้้างชําระเกิน 1 ปี จึงต้องตัง้

สํารอง 100% ของมูลค่าหนี ้ซึ่งทางบริษัทก็ได้ติดตามการชําระเงินดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่า จะสามารถ

ติดตามเงินกลบัมาได้  

เมื่อไม่มีคําถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปราจิน เอ่ียมลําเนา เป็นผู้ กล่าวขอบคุณ 

ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุ และประธานฯ กลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  

ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 

 

 

 

                        (นายยทุธ วรฉตัรธาร) 

                                 ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 


