
วนัพฤหสับดที ี28 มนีาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร ์อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี
เลขท ี47/569-576 หมูท่ ี3 ถนนป๊อบปลูา่ 3 ตาํบลบา้นใหม ่อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรุ ี

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562
บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน)
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ดร.ปราจนิ เอยีมลําเนา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบรหิาร

นายยทุธ วรฉัตรธาร

ประธานคณะกรรมการบรษิัท
กรรมการอสิระ

นางรจุโิรจ เอยีมลําเนา

กรรมการ

คณะกรรมการ 

2



คณะกรรมการ 

นายจาตรุนต ์โกมลมศิร์

กรรมการ
กรรมการบรหิาร
กรรมการบรหิารความเสยีง

นายกนกพันธุ ์จลุเกษม

กรรมการอสิระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

พล.อ.ดร.สรุพันธ ์พุม่แกว้

กรรมการอสิระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ 
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นายอโณทัย เอยีมลําเนา

กรรมการ
กรรมการบรหิาร
กรรมการบรหิารความเสยีง

นายพรีะพงศ ์เอยีมลําเนา

กรรมการ
กรรมการบรหิาร
กรรมการบรหิารความเสยีง
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน

ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัดี

กรรมการอสิระ
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสยีง
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
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วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561   
              ครงัที 1/2561

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเห็นวา่ รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2561 ครังท ี1/2561 ซงึไดจ้ัดใหม้ขีนึเมอืวนัท ี29 มนีาคม 
2561 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ี
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 พจิารณารับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

มตใินวาระนีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้งีดออกเสยีง
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561   
              ครงัที 1/2561
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วาระท ี2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธุรกจิสอืสงิพมิพแ์ละสอืรปูแบบใหม่ ธุรกจิรบัจา้งพมิพ์

   รายไดล้ดลง -7.9% 

      โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการทใีน
ปี 2560 บรษิัทฯ ไดร้ับงานจัดกจิกรรม
ทเีป็นโครงการพเิศษ แต ่ในปี 2561
ไมม่งีานโครงการพเิศษดงักลา่ว

รายไดล้ดลง -10.9%

     โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการ
ใหบ้รกิารสอืโฆษณาในสอืสงิพมิพ ์
ปรับตวัลดลงตาม ความตอ้งการตลาด 
ทงันบีรษิัทฯ ยงัคงเพมิรายไดจ้ากสอื
รปูแบบใหม ่เพอืเสรมิและสรา้งฐานผู ้
อา่นอยา่งตอ่เนอืงในอนาคต

รายไดล้ดลง -30.3%

    มสีาเหตหุลกัมาจากการทใีนปี 2560 
บรษิัทฯ มงีานรับจา้งพมิพท์เีป็นโครงการ
พเิศษ แตใ่นปี 2561 มงีานรับจา้งพมิพท์ี
เป็ นโครงการพเิศษในชว่งนนีอ้ยลง

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ในแตล่ะธรุกจิ :

วาระท ี2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธุรกจิสอืสงิพมิพแ์ละสอืรปูแบบใหม่ ธุรกจิรบัจา้งพมิพ์

แผนในอนาคต
• ขยายงานในตา่งประเทศ
• ขยายธรุกจินอกเหนอืจาก

อตุสาหกรรมยานยนต์

แผนในอนาคต
• แหลง่รวมขอ้มลูเกยีวกบัยาน

ยนต์
• เสรมิรายไดจ้ากสอืออนไลน์

แผนในอนาคต
• งานพมิพค์ณุภาพ
• รับงานทมีคีวามซบัซอ้นมากขนึ 

เชน่งานบรรจภุัณฑ ์

กําไรขนัตน้ และ อตัรากําไรขนัตน้ ในแตล่ะธรุกจิ:มคีวามสามารถในการทํากําไรโดยรวมเพมิขนึ

วาระท ี2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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อตัรากาํไรขนัตน้ 51.39%

กาํไรขนัตน้ เพมิขนึ +4.93%

อตัรากาํไรขนัตน้ 5.43%

กาํไรขนัตน้ เพมิขนึ +66.46% 

อตัรากาํไรขนัตน้ 19.96%

กาํไรขนัตน้ ลดลง -48.54%



ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 
รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษิัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชสีนิสดุวันท ี
31 ธนัวาคม 2561

วาระท ี2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

วาระนเีป็นวาระแจง้เพอืทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

วาระท ี2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561

13



วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั 
สาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบั
ของบรษิัทฯ ขอ้ 41 ซงึกําหนดใหบ้รษิัทตอ้งจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงนิ
และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสนิสดุของรอบปีบญัช ีเพอืเสนอใหท้ี
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีของทกุปี

วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561



วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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โครงสรา้งทางการเงนิ: หนสีนิไมห่มนุเวยีนลดลง

วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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• หนสีนิทงัหมด 217.73 ลบ. ลดลง 36.5%

• สว่นของผูถ้อืหุน้ 783.43 ลบ.

• สนิทรัพย ์1,001.16 ลบ.
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วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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ภาระหนสีนิตาํ
• อตัราสว่นหนสีนิตอ่ทนุ (D/E ratio) 0.28 เทา่

สภาพคลอ่ง

• อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Cash Ratio) 1.41 เทา่

โครงสรา้งทางการเงนิ: ภาระหนสีนิตาํ และ สภาพคลอ่งสงู
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กาํไรขาดทนุ: ความสามารถในการทํากาํไรเพมิขนึอยา่งตอ่เนอืง

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  (อตัรา) กําไรขนัตน้

(อตัรา) กําไรสทุธิ

วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบรษิัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี
31 ธนัวาคม 2561 ซงึผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีและไดผ้า่นการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทงัไดร้ับการอนุมัตจิากคณะกรรมการ
บรษิัทแลว้

วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

มตใินวาระนีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้งีดออกเสยีงเป็น

ฐานในการนับคะแนน

วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561
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วาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรเพอืจา่ยเงนิ    
ปนัผลและสาํรองตามกฎหมายสําหรบัผลประกอบการ

ประจาํปี 2561
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

• บรษิัทฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวม
หลงัหักภาษีเงนิไดแ้ละเงนิทนุสํารองตา่งๆ ทกุประเภททบีรษิัทฯ ไดก้ําหนดไว ้และตามมาตรา 
116 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 47 กําหนดวา่ บรษิัทตอ้ง
จัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปี 
หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนจีะมจีํานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 
ของทนุจดทะเบยีน ดงันัน ปัจจบุนับรษิัทมทีนุจดทะเบยีนทังสนิ 300,000,000 บาท และมทีนุ
สํารองตามกฎหมายตามงบการเงนิของบรษิัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชสีนิสดุวนัท ี31
ธันวาคม 2561 เป็นจํานวน 30,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของ
บรษิัทซงึครบตามทกีฎหมายและขอ้บงัคับของบรษิัทกําหนดแลว้ 

วาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรเพอืจา่ยเงนิปนัผลและสาํรองตามกฎหมาย
สําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2561

25



วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล (ตอ่)

• ทังน ีจงึเสนอใหพ้จิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําปี 2561 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามัญ จํานวน 600,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงนิ
ทังสนิ 54,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40.73 ของกําไรสทุธปิระจําปี 2561 (เดอืน
เมษายน – ธนัวาคม 2561)และเมอืรวมกบัการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลในปี 2561 อกี 1 
ครังคอื

• เมอืวนัท ี7 มถินุายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงนิทังสนิ 90,000,000 บาท
• รวมจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2561 คดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.24 บาท หรอืคดิเป็นการจา่ยเงนิ 

ปันผลรวมรอ้ยละ 108.61 ของกําไรสทุธปิี 2561 และกําไรสะสมสว่นทเีหลอืปี 2560 ของ
บรษิัท ซงึเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิัท

วาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรเพอืจา่ยเงนิปนัผลและสาํรองตามกฎหมาย
สําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2561
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ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลของบรษิัทมรีายละเอยีด ดงันี

วาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรเพอืจา่ยเงนิปนัผลและสาํรองตามกฎหมาย
สําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2561
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ความเห็นคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 พจิารณาอนุมัตกิาร
จา่ยเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําปี 2561 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามัญ จํานวน 
600,000,000 ลา้นหุน้ ในอตัรา หุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงนิทังสนิ 54,000,000 บาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 40.73 ของกําไรสทุธปิระจําปี 2561 (เดอืนเมษายน – ธนัวาคม 2561) และ
รับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลเมอืวนัท ี7 มถินุายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 
รวมเป็นเงนิทังสนิจํานวน 90,000,000 บาท ซงึรวมจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2561 ทัง 2 ครัง คดิ
เป็นอตัราหุน้ละ 0.24 บาท หรอืคดิเป็นการจา่ยเงนิปันผลรวมรอ้ยละ 108.61 ของกําไรสทุธปิี 
2561 และกําไรสะสมทยีังไมไ่ดจ้ัดสรรสว่นทเีหลอืปี 2560 ของบรษิัท ซงึเป็นไปตามนโยบาย
การจา่ยเงนิปันผลของบรษิัท

• ทังน ีกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้ับเงนิปันผล (Record Date) ในวนัท ี5 เมษายน 2562 
โดยกําหนดจา่ยปันผลในวนัท ี19 เมษายน 2562 ซงึเงนิปันผลทังหมดพงึถกูหักภาษี ณ ทจีา่ย
ตามทกีฎหมายกําหนด

วาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรเพอืจา่ยเงนิปนัผลและสาํรองตามกฎหมาย
สําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2561
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ขอ้ซกัถาม

29



การลงมติ

มตใินวาระนจีะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่ับผูท้งีดออกเสยีงเป็นฐานในการนับ
คะแนน

วาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรเพอืจา่ยเงนิปนัผลและสาํรองตามกฎหมาย
สําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2561
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วาระท ี5 พจิารณาการเลอืกตงักรรมการบรษิทัแทน 
    กรรมการบรษิทัทตีอ้งออกตามวาระ

31



วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
ขอ้ 15 กําหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีทกุครัง ใหก้รรมการ
ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด ถา้จํานวน
กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งโดยจํานวนทใีกลท้สีดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการทอีอกตามวาระ
นัน อาจไดร้ับเลอืกตงัเขา้มาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหมไ่ด ้

วาระท ี5 พจิารณาการเลอืกตงักรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
              ทตีอ้งออกตามวาระ
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการบรษิัท (โดยกรรมการบรษิัททไีมม่สีว่นไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาแลว้ 
เห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 พจิารณาอนุมัตเิลอืกตงั
กรรมการทัง 3 ทา่น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทอกีวาระหนงึ 

ดงันี

1. นายยทุธ วรฉัตรธาร

2. นายกนกพันธุ ์ จลุเกษม

3. ดร.ธรรศ  อดุมธรรมภกัดี

วาระท ี5 พจิารณาการเลอืกตงักรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
              ทตีอ้งออกตามวาระ
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นายยทุธ วรฉตัรธาร
อาย ุ71 ปี

วันเดอืนปีเกดิ
สญัชาติ

15 กรกฎาคม 2491
ไทย

ตําแหน่งในบรษิัทฯ กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการบรษิัท
การศกึษา
 

• ปรญิญาโท  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสตูรกรรมการ • หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 
• หลักสตูร Ethical Leadership Program ( ELP)
• หลักสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP)
• หลักสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
• หลักสตูร Chartered Director Class (R-CDC)
• หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP)
• หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

กจิการอนืทอีาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้
ทาผลประโยชนต์อ่บรษิัทฯ

- ไมม่ ี- 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิัทฯ 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561

-ไมม่-ี

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแตง่ตงั กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการบรษิัท
34



นายกนกพนัธุ ์จลุเกษม
อาย ุ65 ปี

วันเดอืนปีเกดิ
สญัชาติ

1 กรกฏาคม 2497
ไทย

ตําแหน่งในบรษิัทฯ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /กรรมการ
ตรวจสอบ 

การศกึษา • ปรญิญาตร ี รัฐศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสตูรกรรมการ • หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 
• หลักสตูร Executive Development  Program (EDP)

กจิการอนืทอีาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้
ทาผลประโยชนต์อ่บรษิัทฯ

- ไมม่ ี- 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิัทฯ 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561

0.08%

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแตง่ตงั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /กรรมการ
ตรวจสอบ 
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ดร.ธรรศ  อดุมธรรมภกัดี
อาย ุ61 ปี

วนัเดอืนปีเกดิ
สญัชาติ

26 สงิหาคม 2501
ไทย

ตําแหน่งในบรษิัทฯ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง / กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

การศกึษา
 

• Doctor of Philosophy, Magadh University, India
• Master of Business Administration, University of Dallas, USA
• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• ประกาศนยีบตัรชนัสงูทางการสอบบญัช,ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
• หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
• หลกัสตูร ความเสยีงและการกํากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• หลกัสตูร Essential Roles of Those Charged with Governance on New Auditor 

Reports
• หลกัสตูร ผูส้อบบญัชรีับอนุญาต ผูบ้งัคบัหลกัประกนั  ASEAN CPA 
• หลกัสตูร Executive Development  Program (EDP)

กจิการอนืทอีาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทา
ผลประโยชนต์อ่บรษิัทฯ

- ไมม่ ี- 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิัทฯ 
ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561

- ไมม่ ี- 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแตง่ตงั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง / กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 36



ขอ้ซกัถาม

37



การลงมติ

มตใินวาระนจีะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่ับผูท้งีดออกเสยีงเป็น

ฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

การลงคะแนนเสยีงในวาระน ีผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงอนุมัติ
การเลอืกตงักรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคล

วาระท ี5 พจิารณาการเลอืกตงักรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
              ทตีอ้งออกตามวาระ
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วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั 
ประจาํปี 2562
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษิัทฯ 
ขอ้ 34 กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนใหสุ้ด
แลว้แต่ทีประชุมผู ถ้ือหุน้ กําหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได ร้ับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ 
โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอนื ตามททีปีระชมุผูถ้อื
หุน้จะพจิารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางหลักเกณฑ ์
และจะกําหนดเป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่ทปีระชมุ 
ผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลยีนแปลงเป็นอยา่งอนืกไ็ด ้

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2562 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษิัทฯ ประจําปี 2562 ภายใตว้งเงนิไมเ่กนิ 
6,000,000 บาท ดงันี

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562
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คา่ตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี 2562 ประจาํปี 2561

คณะกรรมการบรษิัท

- ประธานกรรมการบรษิัท

- กรรมการบรษิัท

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) เสนอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนรายไตรมาสใหแ้กก่รรมการบรษิัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษิัทฯ โดยมอีตัราคงเดมิเมอืเปรยีบเทยีบกบัปีที
ผา่นมา ดงันี

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562
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คา่ตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี 2562 ประจาํปี 2561

คณะกรรมการบรหิารความเสยีง

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสยีง

- กรรมการบรหิารความเสยีง

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

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562
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เบยีประชุม ประจาํปี 2562 ประจาํปี 2561

คณะกรรมการบรษิัท

- ประธานกรรมการบรษิัท

- กรรมการบรษิัท

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

(2) เสนอใหจ้า่ยเบยีประชมุใหแ้กก่รรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษิัทฯ 
ประจําปี 2561 โดยมอีตัราคงเดมิเมอืเปรยีบเทยีบกบัปีทผีา่นมา ดงันี

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562
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เบยีประชุม ประจาํปี 2562 ประจาํปี 2561

คณะกรรมการบรหิารความเสยีง

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสยีง

- กรรมการบรหิารความเสยีง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

20,000 บาท / คน / ครัง

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562
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(3) โบนสักรรมการบรษิทั

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีอํานาจพจิารณากําหนดโบนัสใหแ้ก่
กรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทฯ ได ้ทังนี เมอื
คํานวณรวมกับคา่เบยีประชมุและคา่ตอบแทนรายไตรมาสทจี่ายใหแ้ก่
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร
ความเสยีง และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของ
บรษิัทแลว้ จะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิจํานวน 6,000,000 บาท

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

การลงมตใินวาระนีตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึ
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562
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วาระท ี7 พจิารณาการแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละการ
กาํหนดคา่สอบบญัช ีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุ

วนัท ี31 ธนัวาคม 2562
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  

ตามมาตรา 120 แหง่พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบับรษิัทฯ 
ขอ้ 50 กําหนดใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้แตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละการกําหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิัททกุปี

วาระท ี7 พจิารณาการแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดคา่สอบบญัช ี
              สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 พจิารณา ดงันี

1. อนุมัตกิารแตง่ตงัผูส้อบบญัชสีําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 
2562 โดยกําหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนงึดงัตอ่ไปน ีเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษิัทฯ

1.นางสาวสภุาภรณ ์มังจติร ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี8125 และ/หรอื

2.นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี7764 และ/หรอื

3.นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขท ี2982

ในกรณีทผีูส้อบบญัชทีมีรีายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทไีดใ้หบ้รษิัท สอบบญัช ี   
ด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั มอีํานาจแตง่ตงัผูส้อบบญัชรีายอนืของบรษิัท สอบบญัช ี
ด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั เขา้ทําหนา้ทเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ แทนได ้

วาระท ี7 พจิารณาการแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดคา่สอบบญัช ี
              สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562

51



2. อนุมัตคิา่สอบบญัช ีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 เป็น
จํานวนเงนิ 2,000,000 บาท โดยปรับเพมิขนึมาจากปีกอ่น 500,000 บาท ในการน ี
คา่ตอบแทนการสอบบญัชขีา้งตน้ ไมร่วมถงึคา่บรกิารอนืๆ (Non-audit Services)

วาระท ี7 พจิารณาการแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดคา่สอบบญัช ี
              สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

มติในวาระนีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ        
ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่ับผูท้งีดออกเสยีง

เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระท ี7 พจิารณาการแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดคา่สอบบญัช ี
              สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562
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วาระท ี8 เรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
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ขอ้ซกัถาม
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