
วนัที& 31 มนีาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6 อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565
บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นช ัEนแนล จาํกดั (มหาชน)
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ดร. ปราจนิ เอี-ยมลําเนา

- กรรมการ

- ประธานกรรมการบรหิาร
- ประธานเจา้หนา้ที2บรหิาร

นายยทุธ วรฉัตรธาร

- ประธานกรรมการบรษัิท

- กรรมการอสิระ

นางรจุโิรจ เอี-ยมลําเนา

- กรรมการ

คณะกรรมการ 

2



คณะกรรมการ 

นายกนกพันธุ ์จลุเกษม

-กรรมการอสิระ

-ประธานกรรมการสรรหา พจิารณา
คา่ตอบแทนและการกํากบัดแูลกจิการที2ดี

-กรรมการตรวจสอบ

พล.อ.ดร.สรุพันธ ์พุม่แกว้

-กรรมการอสิระ

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน
และการกํากบัดแูลกจิการที2ดี

คณะกรรมการ 
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ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัดี

-กรรมการอสิระ

-ประธานกรรมการบรหิารความเสี2ยง
และการพัฒนาอยา่งยั2งยนื

-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน
และการกํากบัดแูลกจิการที2ดี



นายอโณทยั เอี-ยมลําเนา

-กรรมการ

-กรรมการบรหิาร
-กรรมการบรหิารความเสี2ยง
และการพัฒนาอยา่งยั2งยนื

นายพรีะพงศ ์เอี-ยมลําเนา

-กรรมการ

-กรรมการบรหิาร
-กรรมการบรหิารความเสี2ยง
และการพัฒนาอยา่งยั2งยนื

-กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน
และการกํากบัดแูลกจิการที2ดี

คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

4

นายจาตรุนต ์โกมลมศิร์

-กรรมการ

-กรรมการบรหิาร
-กรรมการบรหิารความเสี2ยง
และการพัฒนาอยา่งยั2งยนื



วาระทีE 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564
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วาระที' 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

6

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ซึ-ง
ไดจั้ดใหม้ขี ึZนเมื-อวันที- 31 มนีาคม 2564 ไดม้กีารบันทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 

จงึเห็นควรเสนอใหท้ี-ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 พจิารณารับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว



ขอ้ซกัถาม
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วาระที' 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 
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การลงมติ

มตใินวาระนีZตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ-งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ี-งดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระทีE 2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทั
สาํหรบัปี 2564
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ธรุกจิจดังานแสดงสนิคา้
และสง่เสรมิทางการตลาด

ธรุกจิสื8อส ิ8งพมิพแ์ละ                  
สื8อรปูแบบใหม่

รายไดล้ดลง -2.45% 

โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการแพร่
ระบาดของโควดิ 19 ที@ยงัคงสง่ผลตอ่
ลกูคา้บางราย รวมถงึกจิกรรมอื@นๆที@บรษัิท
ยงัไมส่ามารถดําเนนิไดต้ามปกติ

รายไดล้ดลง -11.56%

โดยมสีาเหตุหลักมาจากการปรับลด
งบประมาณประชาสมัพันธก์ลุม่ลกูคา้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร และกําไรขั 2นตน้ ในแตล่ะธรุกจิ :

วาระที' 2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสําหรบัปี 2564

-11.56%(THB mm)

(THB mm)

421.07

617.53

431.63

49.92 38.0242.99
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2562 2563 2564

2562 2563 2564

-2.45%

283.39

216.48 211.53

-0.56 -4.03

0.57



ธรุกจิรบัจา้งพมิพ์

วาระที' 2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสําหรบัปี 2564

(THB mm)

รายไดล้ดลง -11.82%

มสีาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาด
ของโควดิอย่างต่อเนื@อง ส่งผลกระทบ
ต่อลูกค า้ ในกลุ่ มที@ ใช ส้ ิ@งพิมพ์ เพื@อ
ประชาสมัพันธ ์ปรับลดงบประมาณ

25.2151.88 28.59
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2562 2563 2564

-11.82%

ธรุกจิอื8นๆ

2564

(THB mm) รายไดใ้หม ่

เ ป็นส่วนรายได ใ้หม่ของบริษัท 
เกี@ยวกับบรกิารตกแต่งรถยนตเ์พื@องาน
แสดงสนิคา้และการแขง่ขัน รวมถงึการ
ซืTอขายรถสะสม

13.23

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร และกําไรขั 2นตน้ ในแตล่ะธรุกจิ :

-6.95-3.42

5.82

1.83



รายไดร้วม กาํไรสทุธิ

รายไดจ้ากขายและบรกิาร
• รายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2564

ลดลง 2.33 % จากปี 2563

กาํไรสทุธิ
• กําไรสทุธโิดยรวมในปี 2564 ลดลง 9.67 %

จากปี 2563

รวมรายไดจ้ากขายและบรกิาร และ กาํไรสทุธริวมประจาํปี 2564

วาระที' 2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสําหรบัปี 2564

(THB mm) (THB mm)

733.89 518.76 102.72

34.09
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505.21

30.79

2562 2563 2564 2562 2563 2564



วาระที' 2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสําหรบัปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี-ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2565 
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส ิZนสุดวันที-            

31 ธนัวาคม 2564
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที' 2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสําหรบัปี 2564

การลงมติ

วาระนีZเป็นวาระแจง้เพื-อทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง
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วาระทีE 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั 
สาํหรบัปี ส ิRนสดุวนัทีE 31 ธนัวาคม 2564
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วาระที' 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปี ส ิMนสดุวนัที' 
31 ธนัวาคม 2564

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

เพื-อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับ
ของบรษัิท ขอ้ 41 ซึ-งกําหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงนิและงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิZนสุดของรอบปีบัญช ีเพื-อเสนอใหท้ี-ประชุมผูถ้ือหุน้
พจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีของทกุปี
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วาระที' 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปี ส ิMนสดุวนัที' 
31 ธนัวาคม 2564
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Statement of financial position งบการเงนิรวม
2564 2563

% การเปลี.ยนแปลง 

งบการเงนิรวม

เงินสดและรายการเทียบเท1าเงินสด 14.92 50.86 -70.66

ลูกหน้ีการคAาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 37.84 45.08 -16.06

เงินใหAกูAยืมระยะสั้นแก1บริษัทร1วม 50.00 20.00 150.00

สินคAาคงเหลือ 20.19 7.49 169.56

สินทรัพยMทางการเงินหมุนเวียนอื่น 100.05 200.05 -49.99

รวมสินทรัพย+หมุนเวียน 223.00 323.48 -31.06

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน 50.32 0.32 15,465.51

เงินลงทุนในบริษัทย1อย - - -

เงินลงทุนในบริษัทร1วม 248.98 247.28 0.69

สินทรัพยMทางการเงินไม1หมุนเวียนอื่น 0.90 0.59 51.86



วาระที' 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปี ส ิMนสดุวนัที' 
31 ธนัวาคม 2564
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Statement of financial position
งบการเงนิรวม

2564 2563
% การเปลี.ยนแปลง 

งบการเงนิรวม

อสังหาริมทรัพยMเพ่ือการลงทุน 32.24 32.24 -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณM 203.24 180.10 12.85

สินทรัพยMสิทธิการใชA 9.86 15.37 -35.82

สินทรัพยMไม1มีตัวตนอื่น 10.21 10.14 0.59

สินทรัพยMภาษีเงินไดAรอตัดบัญชี 4.07 3.29 23.69

สินทรัพยMไม1หมุนเวียนอื่น 5.81 0.99 488.14

รวมสินทรัพย+ไม1หมุนเวียน 565.88 490.59 15.35

รวมสินทรัพย+ 788.88 814.07 -3.09



วาระที' 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปี ส ิMนสดุวนัที' 
31 ธนัวาคม 2564
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Statement of financial position งบการเงนิรวม
2564 2563

% การเปลี.ยนแปลง 

งบการเงนิรวม

เจAาหน้ีการคAาและเจAาหน้ีหมุนเวียนอื่น 25.95 31.93 -18.73

รายไดAรับล1วงหนAา 4.05 1.22 232.32

ส1วนที่ถึงกำหนดชำระในหน่ึงป^ 0.94 5.26 -82.05

ภาษีเงินไดAคAางจ1าย - 0.72 -100.00

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 30.94 39.13 -20.92

หน้ีสินตามสัญญาเช1า 3.60 5.43 -

ประมาณการหน้ีสินไม1หมุนเวียน สำหรับผลประโยชนMพนักงาน 22.62 21.24 6.51

รวมหน้ีสินไม1หมุนเวียน 26.22 26.67 -1.71

รวมหน้ีสิน 57.16 65.80 -13.13



วาระที' 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปี ส ิMนสดุวนัที' 
31 ธนัวาคม 2564
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Statement of financial position งบการเงนิรวม
2564 2563

% การเปลี.ยนแปลง 

งบการเงนิรวม

หุAนสามัญ 600,000,000 หุAน

มูลค1าหุAนละ 0.50 บาท
300.00 300.00 -

ส1วนเกินทุนจากการจ1ายใชAหุAนเป`นเกณฑM 110.56 110.56 -

ส1วนเกินมูลค1าหุAนสามัญ 285.43 285.43 -

ทุนสำรองตามกฏหมาย 30.00 30.00 -

กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม1ไดAจัดสรร 5.55 22.13 -74.92

รวมส1วนของผู8ถือหุ8น 731.72 748.27 -2.21

รวมหน้ีสินและส1วนผู8ถือหุ8น 788.88 814.07 -3.09



วาระที' 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปี ส ิMนสดุวนัที' 
31 ธนัวาคม 2564
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Income statement
งบการเงนิรวม

2564 2563
% การเปลี.ยนแปลง 

งบการเงนิรวม

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 497.54 509.41 -2.33

ตน้ทุนขายและบรกิาร (290.56) (299.75) -3.07

กาํไรขั Cนตน้ 206.98 209.66 -1.28

รายไดอ้ืFน 2.76 2.59 6.60

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (51.51) (51.60) -0.17

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (116.52) (117.19) -0.57

สว่นแบง่ขาดทุนของบรษิทัรว่มวธิสีว่นไดเ้สยี (6.65) (4.68) -42.06

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 39.71 45.26 -12.26

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ (8.92) (11.17) -20.18

กาํไรสาํหรบังวด 30.79 34.09 -9.67

ผลกาํไรประมาณการตามประกนัภยั 0.63 2.74 -77.19

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด 31.42 36.83 -14.70



ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี-ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2565 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส ิZนสุดวันที-             

31 ธันวาคม 2564 ซึ-งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยผูส้อบบัญชี

ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื-อนไข และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทั Zงไดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้

วาระที' 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปี ส ิMนสดุวนัที' 
31 ธนัวาคม 2564
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที' 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปี ส ิMนสดุวนัที' 
31 ธนัวาคม 2564

การลงมติ

มตใินวาระนีZจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ-ง    
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี-งดออกเสยีงเป็นฐานในการนับ

คะแนน
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วาระทีE 4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิสาํรอง
ตามกฏหมายและจา่ยปนัผลสาํหรบัผลประกอบการ

ประจาํปี 2564
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วาระที' 4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย
และจา่ยปนัผลสําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2564

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

บรษัิท มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิ
ไดแ้ละหักสํารองตามกฎหมายในแตล่ะปี ทั ZงนีZ ขึZนอยูก่บัแผนการลงทนุของบรษัิทในอนาคต 
สภาพคลอ่ง และแผนการดําเนนิงานของบรษัิท 

และตามมาตรา 116 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 47 
กําหนดวา่ บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ-งไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 
ของกําไรสทุธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนีZจะมี
จํานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ดังนัZน ปัจจุบันบรษัิทมีทุนจดทะเบยีน
ทั ZงสิZน 300,000,000 บาท และมทีุนสํารองตามกฎหมายตามงบการเงนิของบรษัิทสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชสี ิZนสดุวนัที- 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจํานวน 30,000,000 บาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษัิทซึ-งครบตามที-กฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิท
กําหนดแลว้ 
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วาระที' 4 วาระที' 4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย
และจา่ยปนัผลสําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทนําเสนอใหท้ี-ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 พจิารณา

อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําปี 2564 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามัญ 

จํานวน 600,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงนิทั ZงสิZน 36,000,000
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 92.58 ของกําไรสทุธปีิ 2564 ซึ-งเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิ

ปันผลของบรษัิท

- บรษัิทไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นเงนิทั ZงสิZน 
18,000,000 บาท เมื-อวนัที- 10 กนัยายน 2564 

- เหลือจ่ายเพิ-มเตมิงวดสุดทา้ย ในอัตราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นเงนิทั ZงสิZนจํานวน 
18,000,000 บาท โดยกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที- 27 เมษายน 2565
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที' 4 วาระที' 4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย
และจา่ยปนัผลสําหรบัผลประกอบการประจาํปี 2564

การลงมติ

มตใินวาระนีZจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ-ง      
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ี-งดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระทีE 5 พจิารณาการอนมุตัเิลอืกต ัRงกรรมการบรษิทั
แทนกรรมการบรษิทัทีEตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2565
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วาระที' 5 พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัMงกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ที'ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2565

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 15
กําหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีทกุครั Zง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง

เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Zงหมด ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให ้
ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งโดยจํานวนที-ใกลท้ี-สดุกับสว่น 

1 ใน 3 โดยกรรมการที-ออกตามวาระนัZน อาจไดรั้บเลอืกตั Zงเขา้มาดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการใหมไ่ด ้
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วาระที' 5 พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัMงกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ที'ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษัิท (โดยกรรมการบรษัิทที-ไมม่สีว่นไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาแลว้ เห็นควร

เสนอใหท้ี-ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 พจิารณาอนุมัตเิลอืกตั Zงกรรมการทั Zง 3 ทา่น 
กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท และดํารงตําแหน่งเดมิในคณะกรรมการชุดย่อย

ตอ่ไปอกีวาระหนึ-ง ดงันีZ

1. นายยทุธ วรฉัตรธาร

2. นายกนกพันธุ ์จลุเกษม

3. ดร. ธรรศ อดุมธรรมภกัดี
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที' 5 พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัMงกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทั
ที'ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2565

การลงมติ

มติในวาระนีZจะตอ้งไดรั้บการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ-ง       
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ี-งดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระทีE 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทน
กรรมการบรษิทัประจาํปี 2565
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วาระที' 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2565

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 34
กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการบรษัิทและค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที-ประชมุผูถ้อืหุน้

กําหนด กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีZย
ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื-น ตามที-ที-ประชมุผูถ้อื

หุน้จะพจิารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางหลักเกณฑ ์และจะกําหนด
เป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าที-ประชมุ ผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลี-ยนแปลง
เป็นอยา่งอื-นกไ็ด ้
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วาระที' 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี-ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2565 
พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของ

บรษัิท ประจําปี 2565 ภายใตว้งเงนิไมเ่กนิ 6,000,000 บาท ดงันีZ

38



วาระที' 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2565

(1) เสนอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนรายไตรมาสใหแ้กก่รรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย

ของบรษัิท โดยมอีตัราคงเดมิเมื-อเปรยีบเทยีบกบัปีที-ผา่นมา ดงันีZ

39

คณะกรรมการบรหิารความเสี@ยงและการพัฒนาอยา่งยั@งยนื
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี@ยงและการพัฒนาอยา่งยั@งยนื
- กรรมการบรหิารความเสี@ยงและการพัฒนาอยา่งยั@งยนื

50,000 บาท / คน
40,000 บาท / คน

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และการกํากบัดแูลกจิการที@ดี
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทนและการกํากบัดแูล

กจิการที@ดี
- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกจิการที@ดี

50,000 บาท / คน

40,000 บาท / คน

คา่ตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี 2565
คณะกรรมการบรษัิท
- ประธานกรรมการบรษัิท
- กรรมการบรษัิท

50,000 บาท / คน
40,000 บาท / คน

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

50,000 บาท / คน
40,000 บาท / คน



วาระที' 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2565

เบี9ยประชุม ประจาํปี 2565

คณะกรรมการบรษัิท
- ประธานกรรมการบรษัิท
- กรรมการบรษัิท

20,000 บาท / คน / ครั Tง
20,000 บาท / คน / ครั Tง

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท / คน / ครั Tง
20,000 บาท / คน / ครั Tง

(2) เสนอใหจ้า่ยเบีZยประชมุใหแ้กก่รรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท 

ประจําปี 2565 โดยมอีตัราคงเดมิเมื-อเปรยีบเทยีบกบัปีที-ผา่นมา ดงันีZ
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คณะกรรมการบรหิารความเสี@ยงและการพัฒนาอยา่งยั@งยนื
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี@ยงและการพัฒนาอยา่งยั@งยนื
- กรรมการบรหิารความเสี@ยงและการพัฒนาอยา่งยั@งยนื

20,000 บาท / คน / ครั Tง
20,000 บาท / คน / ครั Tง

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และการกํากบัดแูลกจิการที@ดี
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทนและการกํากบัดแูลกจิการที@ดี
- กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และการกํากบัดแูลกจิการที@ดี

20,000 บาท / คน / ครั Tง
20,000 บาท / คน / ครั Tง



วาระที' 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2565

(3) โบนัสกรรมการบรษัิท

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอํานาจพิจารณากําหนดโบนัสใหแ้ก่กรรมการบรษัิทและ
คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทได ้ทั 2งนี2 เมืIอคํานวณรวมกับคา่เบี2ยประชมุและคา่ตอบแทนราย
ไตรมาสทีIจา่ยแลว้ จะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิจํานวน 6,000,000 บาท

(4) สทิธปิระโยชนอ์ื-นใด

ไมม่สีทิธแิละผลประโยชนอ์ืIนๆ ทีIไมใ่ชต่วัเงนิ
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ขอ้ซกัถาม
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วาระที' 6 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2565

การลงมติ

การลงมตใินวาระนีZตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม 
(2/3) ของจํานวนเสียงทั Zงหมดของผูถ้ือหุน้ซึ-งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง

ลงคะแนน

43



วาระทีE 7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัRงผูส้อบบญัชี

และกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2565
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วาระที' 7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัMงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี
ประจาํปี 2565

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจํากัด และขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 50 

กําหนดใหท้ี-ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี แต่งตั Zงผูส้อบบัญชีและการกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิททุกปี นอกจากนีZตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการ
หมุนเวยีนผูส้อบบัญช ีหากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบิัตหินา้ที-สอบทาน ตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทรวมแลว้ 7 รอบปีบัญช ีไม่ว่าจะตดิต่อกัน
หรอืไม ่โดยบรษัิทจะแตง่ตั Zงผูส้อบบัญชรีายนัZนเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทได ้เมื-อพน้
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบบญัชตีดิตอ่กนั
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วาระที' 7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัMงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี
ประจาํปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบ 

และเห็นควรเสนอใหท้ี-ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Zง
ผูส้อบบญัช ี

โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ-งดังตอ่ไปนีZ เป็นผูทํ้าการตรวจสอบบัญช ีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท 

(1) นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขทีI 2982 และ/หรอื

(2) นายจมุพฎ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขทีI 7645 และ/หรอื

(3) นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขทีI 7764 และ/หรอื

(4) นางสาวสมจนิตนา พลหรัิญรัตน์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขทีI 5599 และ/หรอื

(5) นายวโิรจน ์สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขทีI 5128
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วาระที' 7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัMงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี
ประจาํปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั (ตอ่)

อนุมัตคิา่สอบบญัช ีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชสี ิZนสดุวนัที- 31 ธนัวาคม 2565 เป็น
จํานวนเงนิ 1,870,000 บาท ซึ-งเป็นอตัราลดลงจากปี 2564 เป็นจํานวน 30,000 บาท
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(หน่วย : บาท)

รายการ ประจาํปี 2564 ประจาํปี 2565

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั

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

- งบการเงินประจาํปี 800,000 800,000

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย

- งบการเงิน 3 ไตรมาส 30,000 30,000

- งบการเงินประจาํปี 50,000 20,000

ค่าบริการอื<น - -

รวมทั.งสิ.น 1,900,000 1,870,000



ขอ้ซกัถาม
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วาระที' 7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัMงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี
ประจาํปี 2565

การลงมติ

มตใินวาระนีZจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ-ง     
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บผูท้ี-งดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระทีE 8 เร ืEองอืEนๆ
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ขอ้ซกัถาม
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