
วนัองัคารที ่7 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6 อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี

อ าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ี

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563
บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน)
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ดร.ปราจนิ เอีย่มล าเนา

กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

นายยทุธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการบรษัิท

กรรมการอสิระ

นางรจุโิรจ เอีย่มล าเนา

กรรมการ

คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

นายจาตรุนต ์โกมลมศิร์

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายกนกพันธุ ์จุลเกษม

กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการสรรหา พจิารณา

คา่ตอบแทนและการก ากับดแูลกจิการทีด่ี

กรรมการตรวจสอบ

พล.อ.ดร.สรุพันธ ์พุม่แกว้

กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

และการก ากับดแูลกจิการทีด่ี

คณะกรรมการ 
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นายอโณทัย เอีย่มล าเนา

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายพรีะพงศ ์เอีย่มล าเนา

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

และการก ากับดแูลกจิการทีด่ี

ดร.ธรรศ อดุมธรรมภักดี

กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

และการก ากับดแูลกจิการทีด่ี

คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
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วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562
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วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562

ซึง่ไดจั้ดใหม้ขี ึน้เมือ่วันที ่28 มนีาคม 2562 ไดม้กีารบันทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563

พจิารณารับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว



ขอ้ซกัถาม
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วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562
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การลงมติ

มตใินวาระนีต้อ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็น

ฐานในการนับคะแนน



วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทั

ส าหรบัปี 2562
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ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธุรกจิสือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่รปูแบบใหม่ ธุรกจิรบัจา้งพมิพ์

รายไดล้ดลง -1.80% 

โดยในปี2562มรีายไดล้ดลงรอ้ยละ
1.80 เล็กนอ้ยเนื่องจากรายไดจ้าก
พืน้ทีค่า่เชา่ทีล่ดลง สบืเนื่องมาจาก
สภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารชะลอตัว

รายไดล้ดลง -1.79%

รายไดล้ดลงรอ้ยละ 1.79 โดยมี
สาเหตหุลักมาจากแนวโนม้ทศิทางความ
ตอ้งการโดยรวมของอตุสาหกรรมสิง่พมิพ์
ปรับตัวลดลงอยา่งตอ่เนือ่งไปสูส่ ือ่รปูแบบ
ออนไลน์ รวมถงึบรษัิทอยูใ่นชว่งการปรับ
กลยทุธร์ปูแบบการขายและพัฒนา
ผลติภัณฑเ์พือ่ใหส้อดคลอ้งความตอ้งการ
ของตลาดมากขึน้

รายไดล้ดลง -0.16%

รายไดใ้กลเ้คยีงเดมิ โดยมสีาเหตมุา
จากสภาพเศรษฐกจิ และการหาฐาน
ลกูคา้ระยะยาวรายใหม่ๆ  ยังไมป่ระสบ
ความส าเร็จเทา่ทีค่วร 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ในแตล่ะธรุกจิ :

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2562

(THB mm)
(THB mm) (THB mm)

683.24

628.86
617.53

57.08
50.83 49.92

74.60

51.96 51.88
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ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธุรกจิสือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่รปูแบบใหม่ ธุรกจิรบัจา้งพมิพ์

แผนในอนาคต
• ขยายงานในตา่งประเทศให ้

เตบิโตยิง่ขึน้
• ขยายการจัดงานนอกเหนอืจาก

อตุสาหกรรมยานยนต์
• ตอ่ยอดไปสูก่ารจัดแสดงสนิคา้

รปูแบบ platform online

แผนในอนาคต
• พัฒนาผลติภัณฑ ์หรอื บรกิาร

โดยใชต้ราสนิคา้ทีม่คีวาม
ชดัเจนในแตล่ะดา้นในการตอ่
ยอด

แผนในอนาคต
• ปรับแผนเชงิรกุในสว่นของงาน

กอ่นผลติ

ก าไรขัน้ตน้ และ อตัราก าไรขัน้ตน้ ในแตล่ะธรุกจิ:มคีวามสามารถในการท าก าไรลดลงเล็กนอ้ย

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2562

45%
51%

46%

(THB mm) (THB mm) (THB mm)leverage leverage leverage

อตัราก าไรข ัน้ตน้ 45.89%

ก าไรข ัน้ตน้ ลดลง -12.30%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ -01.12%

ก าไรข ัน้ตน้ ลดลง -120.30% 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ 11.22%

ก าไรข ัน้ตน้ ลดลง -43.86%

307.97
323.15

283.39 1.66
2.76

-0.56

20.16

10.37
5.82

2.9%

5.4% 27 %

20%
11%
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รายไดร้วม ก าไรสทุธิ

รายไดจ้ากขายและบรกิาร
• รายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2562

ลดลง 1.41% เมือ่เทยีบกับปี 2561

ก าไรสทุธิ
• ก าไรสทุธโิดยรวมในปี 2562 ลดลง 

21.90% เมือ่เทยีบกับปี 2561

รวมรายไดจ้ากขายและบรกิาร และ ก าไรสุทธริวมประจ าปี 2562

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2562

(THB mm) (THB mm)

744.37 733.89 131.51
102.72
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

รับทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2562

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2562
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2562
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั 

ส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับ

ของบรษัิท ขอ้ 41 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบแสดงฐานะทางการเงนิ

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญช ีเพื่อเสนอใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีของทกุปี

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

Statement of financial 
position

งบการเงนิรวม
31 Dec 62 31 Dec 61

% การเปล่ียนแปลง 
งบการเงนิรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 147.58 271.02 -45.54%

เงินลงทนุชั่วคราว 357.20 366.89 -2.64%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 43.16 83.03 -48.02%

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย - - -

สนิคา้คงเหลอื 7.81 10.26 -23.85%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 555.76 731.20 -23.99%

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 0.32 0.32 ไม่เปลี่ยนแลง

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - -

เงินลงทนุระยะยาวอื่นๆ 187.29 91.00 105.82%

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 32.24 32.24 ไม่เปล่ียนแปลง

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 184.48 132.58 39.15%

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2.96 3.69 -19.75%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 421.06 269.97 55.97%

รวมสินทรัพย์ 976.81 1,001.16 -2.43% 18



วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

Statement of financial 
position

งบการเงนิรวม
31 Dec 62 31 Dec 61

% การเปล่ียนแปลง 
งบการเงนิรวม

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 31.01 35.84 -13.48%

รายไดร้บัลว่งหนา้ 141.22 146.06 -3.31%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2.28 10.76 -78.81%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 174.52 192.66 -9.42%

ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียน ส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน

24.98 25.07 -0.36%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 24.98 25.07 -0.36%

รวมหนีสิ้น 199.05 217.73 -8.58%

ก าไร(ขาดทนุ) สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 51.30 57.43 -10.67%

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 777.31 783.43 -0.78%

รวมหนีสิ้นและส่วนผู้ถือหุน้ 976.81 1,001.16 -2.43%
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

Income statement งบการเงนิรวม
31 Dec 62 31 Dec 61

% การเปล่ียนแปลง 
งบการเงนิรวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 719.33 731.65 -1.68%

ตน้ทนุขายและบริการ (430.68) (395.36) 8.93%

ก าไรขัน้ตน้ 288.65 336.28 -14.16%

รายไดอ้ื่น 14.56 12.72 14.47%

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (49.61) (45.43) 9.20%

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (122.70) (135.29) -9.31%

ตน้ทนุทางการเงิน - (0.20) -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 130.90 168.08 -22.12%

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (28.18) (36.56) -22.92%

ก าไรส าหรบังวด 102.72 131.51 -21.89%

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 5.15 - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 107.89 131.51 -17.96%
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โครงสรา้งทางการเงนิ: สนิทรพัยโ์ดยรวมลดลงเล็กนอ้ย เนือ่งจากหนีส้นิทีล่ดลง

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

(THB mm)
(THB mm)

• หนีส้ ิน้ทัง้หมด 199.50 ลบ. ลดลง 8.37%

• สว่นของผูถ้อืหุน้ 777.31 ลบ.

• สนิทรัพย ์976.81 ลบ.

(THB mm)

192

สิน้งวด 31 ธนัวาคม 2562
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2560 2561 2562

1084.90
1001.16 976.81

906.68

178.22

731.20

269.97

421.06

555.76

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนสนิทรพัยห์มนุเวียน

2560 2561 2562

741.91

783.43 777.31

2560 2561 2562

320.78

22.21

25.07

192.66 174.52

24.98

342.99

217.73
199.50

หนีส้นิไม่หมนุเวียนหนีส้นิหมนุเวียน

สว่นทนุ

สว่นหนีส้นิสว่นสนิทรพัยร์วม



ก าไรขาดทนุ: ความสามารถในการท าก าไรลดลงเล็กนอ้ย

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (อตัรา) ก าไรข ัน้ตน้

(อตัรา) ก าไรสทุธิ

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

14%

17%17%

(THB mm)

814.92

731.65 719.33
329.79

336.28
288.65

140.17
131.51

102.72

40%
46%40%
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

(THB mm)

ภาระหนีส้นิต า่

• อัตราสว่นหนี้สนิตอ่ทนุ (D/E ratio) 0.26 เทา่

• บรษัิทมภีาระหนี้สนิทีน่อ้ยลงกวา่ปีกอ่นหนา้

สภาพคลอ่ง

• อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Cash Ratio) 2.89 เทา่

• บรษัิทมสีภาพคลอ่งดขี ึน้เมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนา้

โครงสรา้งทางการเงนิ: ภาระหนีส้นิต า่ และ สภาพคลอ่งสงู

0.46

0.28

0.26

2.89

1.41

1.29

414
271

504
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบริษัท โดย

ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเห็นแบบไม่มเีงือ่นไข และไดผ้่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

24



ขอ้ซกัถาม

25



การลงมติ

มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ีง่ดออกเสยีง

เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

26



วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลเพิม่เตมิ

ส าหรบัผลประกอบการปี 2562

และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลปี 2562
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

• บรษัิท มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวม

หลังหักภาษีเงนิไดแ้ละเงนิทนุส ารองตา่งๆ ทกุประเภททีบ่รษัิท ไดก้ าหนดไว ้และตามมาตรา 

116 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 47 ก าหนดวา่ บรษัิทตอ้ง

จัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ ปัจจุบันบรษัิทมีทุนจดทะเบียนทัง้ส ิน้ 300,000,000 

บาท และมทีนุส ารองตามกฎหมายตามงบการเงนิของบรษัิทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสี ิน้สดุ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 30,000,000 บาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบยีนของบรษัิทซึง่ครบตามทีก่ฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทก าหนดแลว้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลเพิม่เตมิส าหรบัผลประกอบ
การปี 2562 และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลปี 2562
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล (ตอ่)

• ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 อนุมัตใิหบ้รษัิท

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ส่วนที่เหลือส าหรับเดือน

กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 เมื่อวันที ่24 เมษายน 2563  ในอัตราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็น

เงนิทัง้ส ิน้ 48,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.16 ของก าไรสทุธปิระจ าปี 2562 

• เมือ่รวมกบัการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 

–มถิุนายน 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 

60,000,000 บาท

• รวมการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 ครัง้ในขา้งตน้ สง่ผลใหเ้งนิปันผลรวมทีจ่่ายจากก าไร

ของบรษัิททัง้ปี 2562 รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.18 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 108,000,000 บาท 

หรอืคดิเป็นการจา่ยเงนิปันผลรวมรอ้ยละ 94.86 ของก าไรสทุธปีิ 2562 ของบรษัิท ซึง่เป็นไป

ตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท
29

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลเพิม่เตมิส าหรบัผลประกอบ
การปี 2562 และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลปี 2562



ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทมรีายละเอยีด ดังนี้

30

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลเพิม่เตมิส าหรบัผลประกอบ
การปี 2562 และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลปี 2562



ความเห็นคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมัตงิด

จา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2562 เป็นการเพิม่เตมิอกี เนื่องจากบรษัิทได ้

จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2562 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามัญ จ านวน 

600,000,000 หุน้ จ านวน 2 ครัง้แลว้ คอื (1) เมือ่วันที ่6 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.10 

บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้จ านวน 60,000,000 บาท (2) เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563 ในอัตราหุน้

ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 48,000,000 บาท ซึง่รวมจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 

ครัง้ คดิเป็นอัตราหุน้ละ 0.18 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 108,000,000 บาท หรือคดิเป็นการ

จา่ยเงนิปันผลรวมรอ้ยละ 94.86 ของก าไรสทุธปีิ 2562 ของบรษัิท 

31

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลเพิม่เตมิส าหรบัผลประกอบ
การปี 2562 และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลปี 2562



ขอ้ซกัถาม

32



การลงมติ

มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ีง่ดออกเสยีง

เป็นฐานในการนับคะแนน

33

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลเพิม่เตมิส าหรบัผลประกอบ
การปี 2562 และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลปี 2562



วาระที ่5 พจิารณาการอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทั

แทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2563
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบรษัิท  ขอ้ 15

ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให ้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับส่วน 

1 ใน 3 โดยกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้ อาจไดร้ับเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการใหมไ่ด ้

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2563

35



ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิท (โดยกรรมการบรษัิททีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาแลว้ เห็นควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมัตเิลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน 

กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท และด ารงต าแหน่งเดมิในคณะกรรมการชุดย่อย

ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ ดังนี้

1. นางรจุโิรจ  เอีย่มล าเนา

2. นายจาตรุนต ์ โกมลมศิร์

3. นายพรีะพงศ ์ เอีย่มล าเนา

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2563
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นางรจุโิรจ เอีย่มล าเนา

อายุ

สญัชาติ

73 ปี

ไทย

ต าแหน่งในบรษัิท กรรมการ

การศกึษา • ประกาศนยีบัตรวชิาชพี นติพิน,อาชวีศกึษา

การอบรมหลักสตูรกรรมการ • หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท

- ไมม่ ี-

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

2.09%

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ
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นายจาตรุนต ์โกมลมศิร ์

อายุ

สญัชาติ

60 ปี

ไทย

ต าแหน่งในบรษัิท กรรมการ / กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง

การศกึษา • ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิบัณฑติ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

การอบรมหลักสตูรกรรมการ • หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
• หลักสตูร Executive Development  Program (EDP)

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท

- ไมม่ ี-

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

1.84%

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ
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นายพรีะพงศ ์ เอ ีย่มล าเนา

อายุ

สญัชาติ

45 ปี

ไทย

ต าแหน่งในบรษัิท กรรมการ / กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหา
พจิารณาคา่ตอบแทนและการก ากับดแูลกจิการทีด่ี

การศกึษา • บรหิารธรุกจิบัณฑติเอกการตลาด มหาวทิยาลัยอัสสมัชญั

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

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท

- ไมม่ ี-

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

12.85%

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ซ ึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสยีง

เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2563
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วาระที ่6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทน

กรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 34 ก าหนด

ว่า บ าเหน็จกรรมการบรษัิทและค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด 

กรรมการบรษัิทมสีทิธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 

บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ

พจิารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางหลักเกณฑ ์และจะก าหนดเป็น

คราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็น

อยา่งอืน่ก็ได ้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณา

อนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษัิท 

ประจ าปี 2563 ภายใตว้งเงนิไมเ่กนิ 6,000,000 บาท ดังนี้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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คา่ตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2562 ประจ าปี 2563

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) เสนอใหจ้่ายคา่ตอบแทนรายไตรมาสใหแ้กก่รรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย

ของบรษัิท โดยมอีัตราคงเดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกับปีทีผ่า่นมา ดังนี้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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คา่ตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2562 ประจ าปี 2563

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- ประธานคณะกรรมการบรหารความเสีย่ง

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน 

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณา

คา่ตอบแทนและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน 

และก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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เบีย้ประชุม ประจ าปี 2562 ประจ าปี 2563

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) เสนอใหจ้่ายเบีย้ประชมุใหแ้กก่รรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท 

ประจ าปี 2562 โดยมอีัตราคงเดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกับปีทีผ่า่นมา ดังนี้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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เบีย้ประชุม ประจ าปี 2562 ประจ าปี 2563

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน 

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณา

คา่ตอบแทนและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน 

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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(3) โบนัสกรรมการบรษัิท

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดโบนัสใหแ้ก่กรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทได ้ทัง้นี้ เมือ่ค านวณรวมกับคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนราย

ไตรมาสทีจ่่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง และคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทนและการก ากบัดแุลกจิการทีด่ขีองบรษัิทแลว้ 

จะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิจ านวน 6,000,000 บาท

(4) สทิธปิระโยชนอ์ืน่ใด

ไมม่สีทิธแิละผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ (ไมร่วมกบัสวสัดกิารทีใ่หก้บัพนักงานทัว่ไป)

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่

มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี

และก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2563
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 120 แห่งพ .ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับบริษัท 

ขอ้ 50 ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละการก าหนด

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิททกุปี

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2563
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณา 
ดังนี้

1. อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชสี าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท

1) นางสาวสภุาภรณ์ มั่งจติร  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่8125 และ/หรอื

2) นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7764 และ/หรอื

3) นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์  ผูส้อบบัญชทีะเบยีนเลขที ่2982

ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชทีีม่รีายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ดใ้หบ้รษัิท สอบบัญช ี
ด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด มอี านาจแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายอืน่ของบรษัิท สอบ
บัญช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด เขา้ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท แทนได ้

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2563
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2. อนุมัตคิา่สอบบัญช ีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 เป็น

จ านวนเงนิ 1,900,000 บาท โดยไดม้กีารปรับลดจากปีกอ่น ในการนี ้คา่ตอบแทนการสอบ

บัญชขีา้งตน้ ไมร่วมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ (Non-audit Services)

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2563
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ีง่ดออกเสยีง

เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2563

57



วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค์

ของบรษิทั และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3

ของบรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน)
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

มมีตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพือ่พจิารณาอนมุตัแิกไ้ข

เพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษัิท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 ของ

บรษัิท กรังดป์รซี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เพือ่รองรับธรุกจิในอนาคตของ

บรษัิท โดยเพิม่วตัถปุระสงคข์องบรษัิทอกี 3 ขอ้ คอื ขอ้ที่ 40 ถงึขอ้ที่ 42 ดังนี้

(40)  ประกอบธรุกจิเป็นผูจ้ัดการแขง่ขนักฬีาและกจิกรรมตา่งๆ รวมถงึจัดการ

แขง่ขนักฬีาอาชพีและกจิกรรมตา่งๆ

(41)  ใหบ้รกิารเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ทางอเิล็กทรอนกิส์

ผา่นระบบ เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

(42)  ประกอบกจิการซือ้-ขายสนิคา้และบรกิารผา่นระบบออนไลน ์ระบบ

อนิเตอรเ์น็ตและธรุกรรมทางพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 ของ
บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนลจ ากดั (มหาชน)
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ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้อนุมัตกิารแกไ้ขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของ

บรษัิทตัง้แต่ขอ้ 40 ถงึขอ้ 42 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับธุรกจิของบรษัิททัง้ในปัจจุบันและ

อนาคต และอนุมัตแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 วัตถปุระสงคข์องบรษัิทมจี านวน 42 

ขอ้ และเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัตใิหค้ณะกรรมการหรอืบคุคลทีก่รรมการผูม้ีอ านาจลงนาม

ตามหนังสอืรับรองบรษัิทมอบหมายใหด้ าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขวัตถุประสงค์ของ

บรษัิท รวมถงึหนังสือบรคิณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มี

อ านาจแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิถอ้ยค าตามค าสั่งของนายทะเบยีน

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 ของ
บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนลจ ากดั (มหาชน)
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ขอ้ซกัถาม
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การลงมติ

มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากไม่นอ้ย

กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 ของ
บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนลจ ากดั (มหาชน)
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