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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชมุ Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธาน ี

เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อบปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 10.05 น. 

นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการด าเนินการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (“ที่ประชุม”) พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับจ านวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ  
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2561 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท  
แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้ น โดยมีทุนช าระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายแล้วจ านวน 
600,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย นบัจ านวนหุ้น
ทัง้หมดได้ 414,713,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 600,000,000 หุ้น 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการจ านวน 9 ทา่น และเข้าประชมุในวนันี ้9 ทา่น ดงันี ้

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. ดร. ปราจิน เอี่ยมล าเนา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นางรุจิโรจ เอ่ียมล าเนา กรรมการบริษัท 

4. นายจาตรุนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
5. นายอโณทยั เอี่ยมล าเนา กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
6. นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. พล.อ.ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
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8. นายกนกพนัธุ์ จลุเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

9. ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัดี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 
1. คณุชาตรี ตระกลูมณีเนตร 

ผู้สอบบญัชีจาก สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
1. คณุสภุาภรณ์  มัง่จิตร   

การประชุมในวนันี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยก่อนเข้าสู่
วาระการประชมุ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี ขอชีแ้จงวิธีการลงทะเบียนและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ซึง่ผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงมติในแตล่ะวาระดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู ่
โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ลงคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทั ง้นี ้เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทกุวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบหรืออนุมัติตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษัทฯ จดัให้พร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบตัร
ลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการ
ลงมติแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงมติแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนน
ดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 
5) บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการลงคะแนนใด ๆ 
ในกรณีที่ทา่นต้องการแก้ไขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัทกุครัง้ 
3. กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉนัทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ

ก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 



   

3 

กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียน ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาก
น้อยเพียงใดในแตล่ะความเห็นก็ได้ โดยแยกเสยีงที่จะลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. การลงมติในวาระตา่งๆ จะต้องได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยในวาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการ
บริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ บริษัทฯ จึงได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นลงมติการเลอืกตัง้กรรมการบริษัท
เป็นรายบคุคล 

การลงมติในวาระท่ี 7 จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 ก าหนดว่า มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ชีข้าดด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีง
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสยีง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมี
การออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บริษัทฯ จะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ
ทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. จ านวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 
เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ จึงท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่
เทา่กนั 

8. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครัง้นี  ้บ ริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้ น 1 ท่าน เข้าร่วม
สงัเกตการณ์การนับคะแนน (พิธีกรสอบถามช่ือและเชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้น ประจ าที่จุดนับคะแนน) นอกจากนี ้ขอเชิญ
ตวัแทนจาก บริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั คือ นางสาวจิราพร ชวชยัสกลุ เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนนคะ่ 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้ง
ช่ือและนามสกลุของทา่น และในกรณีที่ผู้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ที่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

พิธีกรเรียนเชิญนายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 เพื่อด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไมม่ี -  

หมายเหต ุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่  

27 เมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ น 
ทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้จึงเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เมื่อวันที่  
27 เมษายน 2560 ได้มีการบนัทึกไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง อยา่งไรก็
ตาม ไมม่ีค าถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ รับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 419,782,218 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 5,068,800 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 56 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 
419,782,218 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
พิธีกรได้เรียนเชิญนายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้สรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2560 โดยมีเนือ้หาโดยสรุปดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 

 ธุรกิจจัดงานแสดงสนิค้าและส่งเสริมทางการตลาด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2558 2559 2560 
รายได้จากการขายและบริการ 635.58 624.52 683.24 
ก าไรขัน้ต้น 334.38 305.04 307.97 
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- ในปี 2560 รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 9.4% เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2559 โดยมาจากการ
จัดงาน Air Race 1 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทัง้นีร้ายได้จากงาน  Bangkok International Motor 
Show คิดเป็นรายได้กวา่ 60% ของรายได้ทัง้หมด 

 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2558 2559 2560 
รายได้จากการขายและบริการ 82.50 79.50 57.08 
ก าไรขัน้ต้น 3.62 6.83 1.66 

- ในปี 2560 รายได้ลดลง 24.8% เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากแนวโน้มขาลงของ
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาผลก าไรของธุรกิจ และเพิ่มรายได้จากสื่อ
ออนไลน์มากขึน้ 

 ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2558 2559 2560 
รายได้จากการขายและบริการ 58.41 52.20 74.60 
ก าไรขัน้ต้น 10.95 5.97 20.16 

- ในปี 2560 รายได้เพิ่มขึน้ 42.9% เกิดจากการบริษัทฯ รับงานท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ และเน้นการ
พิมพ์ที่มีคณุภาพ อยา่งเช่นงาน ไดอาร่ี และ สคส เป็นต้น 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้ : เงินท่ีได้มาจากการขายหุ้น IPO เอาไปใช้อะไรบ้าง  
นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหนา้ที่ปฏิบติัการ : ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรราคาประมาณ 40 ล้านบาท ตามที่ได้แจ้ง
ไว้ในหนงัสอืชีช้วน 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้น : ธุรกิจจดังานแสดงสินค้าและสง่เสริมทางการตลาดรายได้เพิ่มเพราะอะไร  สื่อสิ่งพิมพ์อยู่
ในช่วงขาลง จะมีการปิดนิตยสารหรือไม่ และธุรกิจรับจ้างพิมพ์ เนื่องจากแผนงานในอนาคตมีหลากหลาย ต้องลงทนุใน
เคร่ืองจกัรมากขึน้หรือไม่ 
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะกรรมการบริษัท : รายได้ที่เพิ่มขึน้สว่นหนึ่งมาจากการจัดงาน Air Race1 ในเดือน
พฤศจิกายน สว่นนิตยสารที่ไม่สร้างก าไรแล้วทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาตดัออก และเคร่ืองจกัรท่ีจะจดัซือ้ สามารถจดัท า
ได้หลากหลายงาน เช่น Packaging โบรชวัร์ เป็นต้น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี  ้

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 ตามที่รายงาน 

หมายเหต ุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ก าหนดให้ บริษัทต้อง
จดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีของทกุปี  

พิธีกรได้เรียนเชิญ นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ เป็น 
ผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อ 
ที่ประชมุ  

นางสาวขวญัชนก ออละเอี่ยม ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยสงัเขปดงันี ้

โครงสร้างทางการเงนิ : ล้านบาท 2560 2559 % เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 413.99 60.27 586.94%

เงินลงทนุชัว่คราว 330.16 363.29 -9.12%

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 156.62 106.12 47.59%

สินค้าคงเหลือ 5.91 6.79 -12.97%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 906.68 536.46 69.01%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 130.13 133.48 -2.51%

อ่ืนๆ 48.09 48.26 -0.36%

สินทรัพย์ทัง้หมด 1,084.90 718.2 51.06%

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 55.4 67.67 -18.13%

รายได้รับล่วงหน้า 256.64 199.24 28.81%

อ่ืนๆ 8.74 16.24 -46.19%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 320.78 283.15 13.29%

เงินกู้ ยืมระยะยาว - 18.3 -100.00%

ผลประโยชน์พนกังาน 22.21 19.67 12.92%

หนีส้ินไมห่มนุเวียน อ่ืนๆ - 0.78 -100.00%

รวมหนีสิ้น 342.99 321.9 6.55%

ก าไร(ขาดทนุ) ยังไมไ่ด้จดัสรร 15.91 5.74 177.16%

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 741.91 396.3 87.21%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,084.90 718.2 51.06%  
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ก าไร(ขาดทุน) : ล้านบาท 2559 % ต่อรายได้ 2560 % ต่อรายได้ % เปล่ียนแปลง 59

รายได้จากการขายและบริการ 752.62 100.00% 814.92 100.00% 8.28%

ต้นทนุขายและบริการ 434.77 57.77% 485.13 59.53% 11.58%

ก าไรขัน้ต้น 317.85 42.23% 329.79 40.47% 3.76%

รายได้อ่ืน 9.02 1.20% 9.14 1.12% 1.35%

รายได้รวม 761.64 100.00% 824.06 100.00% 8.20%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 326.86 43.43% 338.93 41.59% 3.69%

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

คา่ใช้จา่ยในการขาย 51.10 6.79% 50.86 6.24% -0.46%

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 124.30 16.52% 112.88 13.85% -9.18%

รวมค่าใช้จ่าย 175.39 23.30% 163.74 20.09% -6.64%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 151.47 20.13% 175.18 21.50% 15.65%

ต้นทนุทางการเงิน 2.16 0.29% 1.28 0.16% -40.96%

ก าไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 149.31 19.84% 173.91 21.34% 16.47%

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 29.71 3.95% 33.74 4.14% 13.55%

ก าไรส าหรับงวด 119.60 15.70% 140.17 17.01% 17.20%

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.24 0.28  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้น : บริษัทมีการบริหารเก่ียวกบั หนีส้ิน และเงินสดอย่างไร ในอนาคตบริษัทมีแผนจะกู้ เงินเพื่อ
ไปลงทนุหรือไม ่และ SG&A บริษัทมีการบริหารจดัการในสว่นนีอ้ยา่งไร 
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะกรรมการบริษัท : เมื่อมีเงินเยอะทางบริษัทฯ ก็ไม่จ าเป็นต้องกู้ เงินและช าระเงินกู้คืน
เพื่อประหยดัในส่วนของดอกเบีย้ และในอนาคตการกู้ เงินจะขึน้อยู่กบัแผนการบริหารว่าบริษัทจะมีการขยายธุรกิจไปใน
ทิศทางใด 
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามเก่ียวกับการขาดทุนมูลค่าสินค้าลดลง ขาดทุนจากการขาย
สนิทรัพย์ถาวร ไมท่ราบวา่เกิดจากสาเหตใุด และลกูหนีท้ี่มากกวา่ 365 วนัเพิ่มขึน้จากปี 2559 เนื่องด้วยสาเหตอุะไร  
นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน : ในสว่นนีจ้ะเป็นหนงัสอืที่จดัเก็บในคลงั จึงมีการตัง้ด้อย
ค่าของหนงัสือซึ่งเป็นปกติของมาตรฐานบัญชี และอีกส่วนจะมาจากการปรับปรุงพืน้ที่ส านักงาน ในส่วนของลูกหนีท้ี่
มากกว่า 365 วันนัน้ ส่วนนีอ้ยู่ระหว่างการด าเนินคดีเนื่องจากในปี 2559 และ ปี 2560 มีการปิดตัวของหนังสือและ
นิตยสารคอ่นข้างมาก สง่ผลให้หนงัสอืและนิตยสารดงักลา่วขาดสภาพคลอ่งในการช าระ แตบ่างสว่นก็มีการผอ่นช าระแล้ว 
นาย พร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผูถื้อหุน้ : เหตใุดคา่จ้างบคุคลภายนอกจดักิจกรรม จึงเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559  
นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน : ในสว่นนีท้ี่มีรายจ่ายเพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีการจดั
งาน Air Race1 และทางบริษัทได้จดักรุ๊ปคา่ใช้จ่ายนีม้าอยูใ่นสว่นของคา่จ้างบคุคลภายนอกจดักิจกรรม  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สดุวนัที่  
31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอตอ่ที่ประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 419,788,019 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ 6,001 หุ้น รวมมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 58 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

พิธีกรแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ตามมาตรา 116 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 47 
ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี  
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายตาม 
งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน 30,000,000 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว โดย
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม
หลงัหกัภาษีเงินได้และเงินทนุส ารองต่างๆ ทกุประเภทที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการ
เปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ  

เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 15,913,624.45 บาท อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า บริษัทฯ ควรส ารองเงินก าไร
จากผลการด าเนินงานดังกล่าวไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไปโดย
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาเดือนตลุาคม - เดือนธนัวาคม 2560 

ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 ซึ่งได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 16 มิถนุายน 2560 ได้มี
มติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในซึ่งจดัท าโดย
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (Management Account) สิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 70,000,000 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 
และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

(2) ตามที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 ซึง่ได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2560 ได้มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สุดวันที่  
30กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60,000,000 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่  17 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว เมื่อ
วนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 
ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 140,171990.30 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 500,000,000 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.26 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 130,000,000 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 92.74 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้ น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้น : เนื่องจากบริษัทเพิ่งเข้าตลาดหลกัทรัพย์ และนกัลงทนุหลายทา่นอาจจะไมท่ราบเหตผุลที่
แท้จริงวา่ท าไมบริษัทจึงไมจ่่ายปันผล โดยการจ่ายปันผลนัน้ไมว่า่มากหรือน้อยก็ควรจ่าย จึงอยากทราบเหตผุล 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : สาเหตทุี่ขออนมุตัิการงดจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลก่อนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อไม่ให้ราคาหุ้น IPO ของบริษัทฯ ราคาสูงจนเกินไป และก าไรคงเหลือ
หลงัจากจ่ายปันผลแล้วนัน้ เมื่อน าตวัเลขมาค านวณจะมีผลตอบแทนต่อหุ้นค่อนข้างต ่าและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
จึงพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงิน 
ปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอตอ่ที่ประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 414,720,419 98.7928 
ไมเ่ห็นด้วย 5,067,800 1.2072 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
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หมายเหต ุ ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 58 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น 
นอกจากนี ้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงันี ้(ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ในอัตราหุ้ นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 70,000,000 บาท และ (ข) การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ในอัตราหุ้ นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
60,000,000 บาท 

วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
15 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ใหมก็่ได้ 

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ นัน้ มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1) ดร.ปราจิน เอี่ยมล าเนา  กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2) นายอโณทยั เอี่ยมล าเนา  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

    ความเสีย่ง 
3) พล.อ.ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั ง้เป็นกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ดี  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทในครัง้นี  ้

ประธานฯ ขอให้นายกนกพันธุ์  จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 
ผู้ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายกนกพนัธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
จ านวน 3 ทา่น ดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีท้ัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง 
และกรรมการอิสระมีคุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด ซึ่งมี
ความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  3 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
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พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนน 
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือ เสร็จ แล้วส่ง
ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตัง้  (1) ดร. ปราจิน เอี่ยมล าเนา (2) นายอโณทัย  
เอี่ยมล าเนา และ (3) พล.อ.ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิการเลอืกตัง้ ดร  . ปราจิน เอี่ยมล าเนา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 419,788,019 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

2)  มีมติอนมุตัิการเลอืกตัง้ นายอโณทยั เอี่ยมล าเนา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 419,788,019 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
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3)  มีมติอนมุตัิการเลอืกตัง้ พล.อ.ดร. สรุพนัธ์ พุม่แก้ว เป็นกรรมการอสิระ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 419,088,019 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 700,200 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ  ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 58 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 6521 

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 
ก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะ
ให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ 

ประธานฯ ขอให้นายกนกพันธุ์  จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 
ผู้ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายกนกพนัธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ กลา่วคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทฯ ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้
เสนอความเห็นดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ภายใต้วงเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมี
อตัราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท   
-  ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 
-  กรรมการบริษัท 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

   



   

13 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 
-  กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 
-  กรรมการบริหารความเสี่ยง 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   คา่ตอบแทน 

50,000 บาท / คน ไมมี่ 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 40,000 บาท / คน ไมมี่ 

หมายเหต ุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จึงยังไม่มีการพิจารณาการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(2) เสนอให้จ่ายเบีย้ประชมุให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมี
อตัราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้

เบีย้ประชุม ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท   
-  ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
-  กรรมการบริษัท 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
-  กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
-  กรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

20,000 บาท / คน / ครัง้ ไมมี่ 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท / คน / ครัง้ ไมมี่ 

หมายเหต ุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จึงยังไม่มีการพิจารณาการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(3) โบนสักรรมการบริษัท 
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดโบนสัให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษัทฯ ทัง้นี ้เมื่อค านวณรวมกับค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 
จะต้องไมเ่กินวงเงินจ านวน 6,000,000 บาท 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนน 



   

14 

เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จดัไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือ เสร็จแล้วสง่ให้  
แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 419,788,019 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 58 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

พิธีกรชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ข้อ 50 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี  

ประธานฯ ขอให้ พล.อ.ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
เก่ียวกบัวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

พล.อ.ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 และได้เสนอความเห็นดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

(1) นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ 
(2) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ 
(3) นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ ได้ให้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เข้าท าหน้าที่
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แทนได้  

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีอตัราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่น
มา เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท ในการนี ้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-audit 
Services) 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้น : ในปี 2561 บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปจัดงานในต่างประเทศจะส่งผลให้ผู้ตรวจสอบท างาน
ยากขึน้ หรือคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้หรือไม่ 

นางสาวสุภาภรณ์ มั่ งจิตร ผู้ตรวจสอบบญัชี : ขออนุญาตดูจากธุรกิจของบริษัทฯ ที่ก าลงัด าเนินการและตวัเลขที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคตก่อนและจะน ามาพิจารณาคา่ตอบแทนในการตรวจสอบอีกครัง้ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อทุกประการ ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 419,788,219 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 58 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น  

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดง
ข้อคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี  ้

นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ รบัมอบฉนัทะ : ขอเสนอแนะเก่ียวกบังาน Motor Show เนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้าที่
คงทนและไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆ ดังนัน้ ผู้ เข้าร่วมชมงานควรมีทางเลือกมากขึน้นอกจากจะเข้ามาชมรถยนต์ เช่น ของ 
Premium จากคา่ยรถยนต์ตา่งๆ  
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ 
นางสาวนภาพร ชูชัยศรี  ผูถื้อหุน้ : งาน Air Race1 มีความเสีย่งที่จะไมไ่ด้จดัหรือไม่ 
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นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ : งาน Air Race1 ต้องรอนโยบายของรัฐมนตรีที่เพิ่งเปลีย่นเข้ามาดแูลใหม่วา่มีความ
คิดเห็นอยา่งไร วา่จะสง่เสริมให้มีการจดัตอ่ไปตามแผนเดิมหรือไม ่แต่ถ้าหากวา่มีการจดังาน อยา่งไรก็ตามทางบริษัทฯ มี
โอกาสสงูที่จะได้เป็นผู้จดังาน 

เมื่อไม่มีค าถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปราจิน เอี่ยมล าเนา เป็นผู้ กลา่วขอบคุณ 
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุ และประธานฯ กลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
                        ( นายยทุธ วรฉตัรธาร ) 

                                 ประธานกรรมการ 
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 


