
วนัพฤหสับดทีี ่29 มนีาคม 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร ์อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี

เลขที ่47/569-576 หมูท่ ี ่3 ถนนป๊อบปลูา่ 3 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรุ ี

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561
บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน)



คณะกรรมการ

ดร.ปราจนิ เอีย่มล าเนา

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบรหิาร

นายยทุธ วรฉัตรธาร

ประธานคณะกรรมการบรษัิท

กรรมการอสิระ

นางรจุโิรจ เอีย่มล าเนา

กรรมการ



คณะกรรมการ 

นายอโณทัย เอีย่มล าเนา

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายจาตรุนต ์โกมลมศิร์

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายพรีะพงศ ์เอีย่มล าเนา

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน



คณะกรรมการ 

นายกนกพันธุ ์จลุเกษม

กรรมการอสิระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

พล.อ.ดร.สรุพันธ ์พุม่แกว้

กรรมการอสิระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัดี

กรรมการอสิระ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน



วาระการประชุม

วาระการประชมุ การลงมติ

วาระที ่1 เรือ่งประธานแจง้เพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5 พจิารณาการงดจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงด
จา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6 พจิารณาการเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการบรษัิททีต่อ้งออก
ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก
และเป็นการเลอืกตัง้

รายบคุคล

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561

2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุ

วาระที่ 8 พจิารณาการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่สอบบญัช ีส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที่ 9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี



วาระที ่1 เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมทราบ



วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2560



วาระที ่3 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560
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ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธุรกจิสือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่รปูแบบใหม่ ธุรกจิรบัจา้งพมิพ์

• รายไดเ้พิม่ข ึน้ +9.4% 
จากการจัดงาน Air Race 1 ใน
เดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา ทัง้นี้
รายไดจ้ากงาน Bangkok 
International Motor Show คดิ
เป็นรายไดก้วา่ 60% ของรายได ้
ทัง้หมด

• รายไดล้ดลง -24.8% 
เนือ่งจากแนวโนม้ขาลงของ
อตุสาหกรรมสิง่พมิพอ์ยา่งไรก็
ตาม เรายังคงรักษาผลก าไร
ของธรุกจิ และเพิม่รายไดจ้าก
สือ่ออนไลนม์ากขึน้

• รายไดเ้พิม่ข ึน้ +42.9% 
จากการรับงานทีม่คีวาม
หลากหลายมากขึน้ และเนน้
การพมิพท์ีม่คีณุภาพ อยา่งเชน่
งาน ไดอารี่ และ สคส.

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ในแตล่ะธรุกจิ: ขยายธรุกจิเพือ่สรา้งรายไดอ้ยา่งสม า่เสมอ
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วาระที ่3 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธุรกจิสือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่รปูแบบใหม่ ธุรกจิรบัจา้งพมิพ์

• ก าไรข ัน้ตน้ 
เพิม่ข ึน้ +0.95%

แผนในอนาคต
• ขยายงานในตา่งประเทศ
• ขยายธรุกจินอกเหนอืจาก

อตุสาหกรรมยานยนต์

• ก าไรข ัน้ตน้ 
ลดลง -312.5% 

แผนในอนาคต
• แหลง่รวมขอ้มลูเกีย่วกบัยาน

ยนต์
• เสรมิรายไดจ้ากสือ่ออนไลน์

• ก าไรข ัน้ตน้ 
เพิม่ข ึน้ +70.38% 

แผนในอนาคต
• งานพมิพค์ณุภาพ
• รับงานทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ 

เชน่งานบรรจภุัณฑ ์

ก าไรขัน้ตน้ ในแตล่ะธรุกจิ: เพิม่ศกัยภาพในการท าก าไรใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง
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วาระที ่3 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



ขอ้ซกัถาม



วาระที ่4 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ 

ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560



วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560



โครงสรา้งทางการเงนิ: ภาระหนีส้นิต า่ และ สภาพคลอ่งสงู
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องคป์ระกอบสนิทรพัย ์(ลา้นบาท)

หนีส้นิ สว่นของผูถ้อืหุน้

60.27

149.40

26.34

177.98

413.99

ตน้ปี 2560 CFO CFI CFF สิน้ปี 2560

กระแสเงนิสดอสิระ (ลา้นบาท)

75%

25% 88%

สนิทรพัยท์ ัง้หมด: 1085 ลา้นบาท

• เงนิสด และ ลกูหนีก้ารคา้, 570 ลา้นบาท

• รายไดรั้บลว่งหนา้, 257 ลา้นบาท

ภาระหนีส้นิต า่

• อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E ratio) 0.46 เทา่
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16%

94%

718.20

1084.90

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560



วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560



ก าไรขาดทนุ: ศกัยภาพในการท าก าไรเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง
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รายไดจ้ากการขายและบรกิาร

รายไดร้วม

+8.28% YoY

+8.20% YoY

(อตัรา) ก าไรข ัน้ตน้

(อตัรา) ก าไรสทุธิ

+3.76% YoY

+17.20% YoY
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560



ขอ้ซกัถาม



วาระที ่5 พจิารณาการงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตาม

กฎหมายและการงดจา่ยเงนิปนัผลจากผลการด าเนนิงาน

ของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560



โดยขอ้มลูเปรยีบเทยีบอัตราการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

มรีายละเอยีด ดังนี้

วาระที ่5 พจิารณาการงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และการงดจา่ยเงนิปนัผลจากผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2560

1. ก าไรสทุธ ิ(บาท) 140,171,990.30

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 600,000,000

3. เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.26

4. รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ (บาท) 130,000,000

5. อตัราการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 92.74



ขอ้ซกัถาม



วาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทั

แทนกรรมการบรษิทัตอ้งออกตามวาระ



ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิท (โดยกรรมการบรษัิททีไ่มม่สีว่นไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาแลว้ 

เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมัตกิาร

เลอืกตัง้

1. ดร.ปราจนิ เอีย่มล าเนา

2. นายอโณทัย เอีย่มล าเนา 

3. พล.อ.ดร.สรุพันธ ์พุม่แกว้ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทอกีวาระหนึง่ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ตอ้งออกตามวาระ



ดร. ปราจนิ เอีย่มล าเนา 

อาย ุ75 ปี

วันเดอืนปีเกดิ

สญัชาติ

8 มนีาคม 2486

ไทย

ต าแหน่งในบรษัิทฯ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร

การศกึษา • รัฐศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ,์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง

• รัฐศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลัยรามค าแหง

• ศลิปศาสตรบณัฑติกติตมิศกัดิ,์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล

การอบรมหลักสตูรกรรมการ • หลักสตูรประกาศนยีบัตร Director Accreditation Program (DAP) 
จัดโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทาผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ

- ไมม่ ี-

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

38.47%

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร



นายอโณทยั เอีย่มล าเนา 

อาย ุ47 ปี

วันเดอืนปีเกดิ

สญัชาติ

12 สงิหาคม 2514

ไทย

ต าแหน่งในบรษัิทฯ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง

การศกึษา • Bachelor of Arts California State University Fullerton

การอบรมหลักสตูรกรรมการ • หลักสตูรประกาศนยีบัตร Director Accreditation Program (DAP) 
จัดโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

• หลักสตูรประกาศนยีบัตร Director Certification Program (DCP) 
จัดโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทาผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ

- ไมม่ ี-

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

10.45%

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง



พล.อ.ดร. สรุพนัธ ์พุม่แกว้ 

อาย ุ70 ปี

วันเดอืนปีเกดิ

สญัชาติ

17 กรกฎาคม 2491

ไทย

ต าแหน่งในบรษัิทฯ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน

การศกึษา • รัฐประศาสนศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ มหาวทิยาลัยรามค าแหง
• ปรญิญาบตัรพัฒนบรหิารศาสตรมหาบัณฑติ 

สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์
• ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบ์ณัฑติ วทบ. (ทบ.)

โรงเรยีนนายรอ้ย พระจลุจอมเกลา้

การอบรมหลักสตูรกรรมการ • หลักสตูรประกาศนยีบัตร Director Accreditation Program (DAP) 
จัดโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

• หลักสตูรประกาศนยีบัตรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทาผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ

- ไมม่ ี-

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

- ไมม่ ี-

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน



ขอ้ซกัถาม



วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561



คา่ตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2560

คณะกรรมการบรษัิท

- ประธานกรรมการบรษัิท

- กรรมการบรษัิท

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

(1) เสนอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนรายไตรมาสใหแ้กก่รรมการบรษัิทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ โดยมอีตัราคงเดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีที่

ผา่นมา ดงันี้

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561



คา่ตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2560

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

ไมม่ี

ไมม่ี

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561



เบีย้ประชุม ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2560

คณะกรรมการบรษัิท

- ประธานกรรมการบรษัิท

- กรรมการบรษัิท

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

(2) เสนอใหจ้า่ยเบีย้ประชมุใหแ้กก่รรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ 

ประจ าปี 2561 โดยมอีตัราคงเดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ดงันี้

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561



เบีย้ประชุม ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2560

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

ไมม่ี

ไมม่ี

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561



(3) โบนสักรรมการบรษิทั

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพจิารณาก าหนดโบนัสใหแ้ก่

กรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทฯ ได ้ทัง้นี้ เมือ่

ค านวณรวมกับคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายไตรมาสทีจ่่ายใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของ

บรษัิทแลว้ จะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิจ านวน 6,000,000 บาท

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561



ขอ้ซกัถาม



วาระที ่8 พจิารณาการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละ

การก าหนดคา่สอบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561



ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคน
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ

1.นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจติร ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่8125 และ/หรอื

2.นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่7764 และ/หรอื

3.นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3495

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใ้หบ้รษัิท สอบ
บญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั มอี านาจแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายอืน่ของ
บรษัิท สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เขา้ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษัิทฯ แทนได ้

วาระที ่8 พจิารณาการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่สอบบญัช ี
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561



ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

ก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 โดยมอีตัราคงเดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา เป็นจ านวนเงนิ 

1,500,000 บาท 

ในการนี ้คา่ตอบแทนการสอบบญัชขีา้งตน้ ไมร่วมถงึคา่บรกิารอืน่ ๆ 

(Non-audit Services)

วาระที ่8 พจิารณาการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่สอบบญัช ี
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561



ขอ้ซกัถาม


