
วนัที ่31 มนีาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6 อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564

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 

นายกนกพันธุ ์จลุเกษม

- กรรมการอสิระ

- ประธานกรรมการสรรหา พจิารณา

คา่ตอบแทนและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- กรรมการตรวจสอบ

พล.อ.ดร.สรุพันธ ์พุม่แกว้

- กรรมการอสิระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

คณะกรรมการ 
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ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัดี

- กรรมการอสิระ

- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี



นายอโณทัย เอีย่มล าเนา

- กรรมการ

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายพรีะพงศ ์เอีย่มล าเนา

- กรรมการ

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง

- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
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นายจาตรุนต ์โกมลมศิร์

- กรรมการ

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง



วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563

5



วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ไดจ้ัด

ใหม้ขี ึน้เมือ่วันที ่7 กรกฎาคม 2563 ไดม้กีารบันทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จงึ

เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณารับรองรายงานการ

ประชมุดงักลา่ว



ขอ้ซกัถาม
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วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563
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การลงมติ

มตใินวาระนี้ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทั

ส าหรบัปี 2563
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ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธุรกจิสือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่รปูแบบใหม่ ธุรกจิรบัจา้งพมิพ์

รายไดล้ดลง -29.10% 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกคา้
คา่ยรถยนตแ์ละอปุกรณ์ตกแตง่รถยนต์
ที่ ล ด ล ง ภ า ย ใ น ง า น  Bangkok 
International Motor Show ครัง้ที ่
41 สบืเนื่องมาจากการระบาดของโรค 
COVID19

รายไดล้ดลง -13.88%

โดยมสีาเหตหุลักมาจากภาคธรุกจิทีม่ี
การปรับลดเงนิทนุในการท าการตลาด อัน
เนื่องมาจากอปุสงคใ์นสนิคา้ประเภทกลุม่
ยานยนตแ์ละสนิคา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกนั

รายไดล้ดลง -44.89%

มีสาเหตุหลักมาจากความตอ้งการ
ของสนิคา้สือ่สงิ่พมิพท์ีล่ดลงเนื่องจาก
โรคระบาด COVID19

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ในแตล่ะธรุกจิ :

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2563

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

628.86 617.53

437.84

50.83 49.92

42.99

51.96 51.88

28.59
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วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2563

ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธุรกจิสือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่รปูแบบใหม่ ธุรกจิรบัจา้งพมิพ์

ก าไรขัน้ตน้ และ อัตราก าไรขัน้ตน้ ในแตล่ะธรุกจิ:มคีวามสามารถในการท าก าไรลดลง

แผนในอนาคต
• ขยายงาน Exhibition รวมถงึ

เพิม่ความถีใ่นการจัดงานใน
กลุม่เป้าหมายใหม่

• รักษามาตราฐานและพัฒนาการ
จัดงาน Exhibition เดมิ

แผนในอนาคต
• พัฒนาสือ่ออนไลนใ์นเครอื

อยา่งเต็มที่
• สรา้งฐานผูต้ดิตามขึน้ top 5

ในตลาดสือ่รถยนต์
• บรหิารจัดการขอ้มลู Big data

แผนในอนาคต
• พัฒนางานดไีซดใ์หม่
• โฟกสัทีส่นิคา้ในกลุม่งานพมิพ์

และแพคเกจจิง้คณุภาพสงู

51%
46%

49%

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

อตัราก าไรข ัน้ตน้ 49%

ก าไรข ัน้ตน้ ลดลง -23.39%

อตัราก าไรข ัน้ตน้  -

ก าไรข ัน้ตน้ ลดลง -619.64% 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ -

ก าไรข ัน้ตน้ ลดลง -158.76%

308

323

287 1.66

2.76

-056

20.16
10.37 5.8

5.4%
20%

11%
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2561 2562 2563 2561
2562

2563

2561 2562

2563

323.15 283.39
217.11

2.76

-0.56 -4.03

10.37

5.82

-3.42



รายไดร้วม ก าไรสทุธิ

รายไดจ้ากขายและบรกิาร
• รายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2563

ลดลง 29.31% เมือ่เทยีบกบัปี 2562

ก าไรสทุธิ
• ก าไรสทุธโิดยรวมในปี 2563 ลดลง 66%

เมือ่เทยีบกบัปี 2562

รวมรายไดจ้ากขายและบรกิาร และ ก าไรสทุธริวมประจ าปี 2563

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2563

(THB mm) (THB mm)

733.89
518.76

102.72

34.09
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วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 รับทราบ

ผลการด าเนนิงานของบรษัิท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัส าหรบัปี 2563

การลงมติ

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั 

ส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของ

บรษัิท ขอ้ 41 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญช ีเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีของทกุปี
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563

Statement of financial position งบการเงนิรวม
31 Dec 63 31 Dec 62

% การเปลีย่นแปลง 
งบการเงนิรวม

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 50.86 147.58 -65.54%

เงินลงทนุชั่วคราว - 357.20 -

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 45.08 43.16 4.45%

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่บรษัิทรว่ม 20.00 - 100.00%

สินคา้คงเหลือ 7.49 7.81 -4.10%

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 200.05 - 100.00%

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 323.48 555.76 -41.80%

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั 0.32 0.32 ไมเ่ปลี่ยนแลง

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 247.28 0.00 100.00%

เงินลงทนุระยะยาวอื่นๆ - 187.29 -

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 32.24 32.24 ไมเ่ปลี่ยนแปลง

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ 180.10 184.48 -2.37

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.99 2.96 -66.55

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 490.59 421.06 16.51

รวมสินทรัพย์ 814.07 976.81 -16.66
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563

Statement of financial position งบการเงนิรวม
31 Dec 63 31 Dec 62

% การเปลีย่นแปลง 
งบการเงนิรวม

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 31.93 31.01 2.97%

รายไดร้บัลว่งหนา้ 1.22 141.22 -99.14%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.72 2.28 -68.42%

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 39.13 174.52 -77.58%

ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียน ส าหรบั
ผลประโยชนพ์นกังาน

21.24 24.98 -14.97%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 26.67 24.98 6.77%

รวมหนีสิ้น 65.80 199.50 -67.02%

ก าไร(ขาดทนุ) สะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 22.13 51.30 -56.86%

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 748.27 777.31 -3.74%

รวมหนีสิ้นและส่วนผู้ถอืหุน้ 814.07 976.81 -16.66%
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563

Income statement งบการเงนิรวม
31 Dec 63 31 Dec 62

% การเปลีย่นแปลง 
งบการเงนิรวม

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 509.41 719.33 -29.18%

ตน้ทนุขายและบรกิาร (299.45) (430.68) 30.47%

ก าไรขั้นตน้ 209.66 288.65 -27.37%

รายไดอ้ื่น 2.59 2.82 -8.16%

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (51.60) (49.61) -4.01%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (117.19) (122.70) 4.49%

ตน้ทนุทางการเงิน (0.28) - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 45.26 130.90 -65.42%

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (11.17) (28.18) 60.36%

ก าไรส าหรบังวด 34.09 102.72 -66.81%

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 2.74 5.15 -46.80%

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด 36.95 107.89 -65.75%
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณา

อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็น

แบบไม่มเีงือ่นไข และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้ับ

การอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563

การลงมติ

มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิส ารอง

ตามกฏหมายและจา่ยปนัผลส าหรบัผลประกอบการ

ประจ าปี 2563

24



วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย
และจา่ยปนัผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2563

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

บรษัิท มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงนิ

ไดแ้ละหักส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปี ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุของบรษัิทในอนาคต 

สภาพคลอ่ง และแผนการด าเนนิงานของบรษัิท 

และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 47 

ก าหนดวา่ บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 

ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี

จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบรษัิทมีทุนจดทะเบียน

ทัง้สิน้ 300,000,000 บาท และมทีุนส ารองตามกฎหมายตามงบการเงนิของบรษัิทส าหรับ

รอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 30,000,000 บาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษัิทซึง่ครบตามที่กฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิท

ก าหนดแลว้ 
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วาระที ่4 วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย
และจา่ยปนัผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณา

อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามัญ 

จ านวน 600,000,000 หุน้ เป็นการเพิม่เตมิ ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 

30,000,000 บาท 

และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเมือ่วันที ่9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 

0.03 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้จ านวน 18,000,000 บาท 

ซึง่รวมจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ทัง้ 2 ครัง้ คดิเป็นอัตราหุน้ละ 0.08 บาท หรอืคดิ

เป็นการจา่ยเงนิปันผลรวมรอ้ยละ 117.45 ของก าไรสทุธปีิ 2563 ของบรษัิท ซึง่เป็นไปตาม

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท
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ขอ้ซกัถาม

27



วาระที ่4 วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย
และจา่ยปนัผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2563

การลงมติ

มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระที ่5 พจิารณาการอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทั

แทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2564
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2564

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 ้

ตรงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับสว่น 

1 ใน 3 โดยกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้ อาจไดร้ับเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการใหมไ่ด ้
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิท (โดยกรรมการบรษัิททีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาแลว้ เห็นควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมัตเิลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น 

กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท และด ารงต าแหน่งเดมิในคณะกรรมการชุดย่อย

ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ ดงันี้

1. ดร.ปราจนิ เอีย่มล าเนา

2. พล.อ.ดร.สรุพันธ ์พุม่แกว้

3. นายอโณทัย เอีย่มล าเนา
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2564

การลงมติ

มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระที ่6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทน

กรรมการบรษิทัประจ าปี 2564
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

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

ว่า บ าเหน็จกรรมการบรษัิทและค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด 

กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชุม 

บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะ

พจิารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางหลักเกณฑ ์และจะก าหนดเป็น

คราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็น

อยา่งอืน่ก็ได ้
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณา

อนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิท 

ประจ าปี 2564 ภายใตว้งเงนิไมเ่กนิ 6,000,000 บาท ดงันี้

36



วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564

(1) เสนอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนรายไตรมาสใหแ้กก่รรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย

ของบรษัิท โดยมอีตัราคงเดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ดงันี้

37

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- ประธานคณะกรรมการบรหารความเสีย่ง

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน
และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กจิการทีด่ี

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

คา่ตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2564

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



วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564

เบีย้ประชุม ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2564

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) เสนอใหจ้า่ยเบีย้ประชมุใหแ้กก่รรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท 

ประจ าปี 2562 โดยมอีตัราคงเดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ดงันี้

38

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 ากบัดแูล
กจิการทีด่ี

- ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทนและการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ี

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้

20,000 บาท / คน / ครัง้



วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564

(3) โบนัสกรรมการบรษัิท

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดโบนัสใหแ้ก่กรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทได ้ทัง้นี้ เมือ่ค านวณรวมกับคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนราย

ไตรมาสทีจ่า่ยแลว้ จะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิจ านวน 6,000,000 บาท

(4) สทิธปิระโยชนอ์ืน่ใด

ไมม่สีทิธแิละผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564

การลงมติ

การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม 

(2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี

และก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2564
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2564

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 50 

ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีแต่งตั ้งผูส้อบบัญชีและการก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีก าร

หมุนเวยีนผูส้อบบัญช ีหากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบิัตหินา้ทีส่อบทาน ตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทรวมแลว้ 7 รอบปีบัญช ีไม่ว่าจะตดิต่อกัน

หรอืไม่ โดยบรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายนัน้เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทได ้เมือ่พน้

ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบบญัชตีดิตอ่กนั
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบ 
และเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ี

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่ดังตอ่ไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบบัญช ีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท 

(1) นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่2982 และ/หรอื

(2) นายจมุพฎ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7645 และ/หรอื

(3) นายวโิรจน ์สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5128

ผูส้อบบัญชทีัง้ 3 ท่านดังกล่าว มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสัมพันธแ์ละ/หรือ ไม่มี
สว่นไดเ้สยีกับบรษัิท บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคล
ดังกลา่ว และรวมถงึผูส้อบบัญชทีัง้ 3 ทา่นขา้งตน้ ไมม่ผีูส้อบบัญชทีา่นใดทีป่ฏบิัตหินา้ที่
มาแลว้เกนิกวา่ระยะเวลาทีห่ลกัเกณฑต์ามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั (ตอ่)

อนุมัตคิา่สอบบญัช ีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน

เงนิ 1,900,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2563
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(หน่วย : บาท)

รายการ ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2564

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั

- งบการเงิน 3 ไตรมาส 900,000 1,020,000

- งบการเงินประจ าปี 800,000 800,000

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย

- งบการเงิน 3 ไตรมาส 60,000 30,000

- งบการเงินประจ าปี 140,000 50,000

ค่าบริการอ่ืน - -

รวมทั้งส้ิน 1,900,000 1,900,000



ขอ้ซกัถาม
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2564

การลงมติ

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระที ่8 เร ือ่งอืน่ๆ
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ขอ้ซกัถาม
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