
 

 

 

หลักเกณฑ์การพจิารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ จึงให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย
ได้มีสว่นร่วมในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
เป็นการลว่งหน้า อีกทัง้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  

บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าขึน้ เพื่อเป็นการพิจารณาและกลัน่กรองวาระที่เก่ียวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ อย่างแท้จริง รวมทัง้คดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2.  คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่เสนอวาระ 

2.1 ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.5 ของหุ้น
จดทะเบียนที่ช าระแล้ว ทัง้นี ้ต้องถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือการเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

2.2 ต้องแสดงหลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลกัฐานยืนยัน ทัง้นี ้หากเป็นผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อยหลายรายรวมกนัเสนอ จะต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยทกุรายที่ ร่วมกนั
เสนอ และเป็น Statement ณ วนัท่ีเดียวกนัทกุราย 

2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตั รประจ าตวัประชาชน/
หนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

บคุคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี  ้

3.1 บรรลนุิติภาวะ 
3.2 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
3.3 ด ารงต าแหนง่กรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 4 บริษัท 
3.4 ไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทคูแ่ขง่หรือธุรกิจที่ท าธุรกรรมเดียวกบับริษัทฯ 
3.5 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุม

คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีประวตัิการท างานท่ีดี และมีจริยธรรมที่ดีงาม 
3.6 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ในกรณีที่แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ) 



 

                 

4.  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
4.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้ 

“แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” โดยอาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทาง
โทรสารหมายเลข 0 2971 7342 หรือสง่มายงัอีเมล์นกัลงทนุสมัพนัธ์ ที ่ir@grandprix.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัมา
ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ รับส่ง โดยมีเอกสารประกอบ ดงันี ้

4.1.1 หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4.1.2 หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือใน “แบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” 

4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ ประวตัิการศกึษาและประวตัิการท างานของบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือ 

4.1.4  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

4.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” ให้
ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูในสว่นที่ 3 ของ “แบบฟอร์ม
การเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุกรายแล้ว
รวบรวมแบบฟอร์ม และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ
มากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ  
1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานตามข้อ 4.1.2 – 4.1.4 ของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

4.4 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่ อพิจารณากลั่นกรองในเบือ้งต้น ก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย 

4.4.1 หากผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผู้ ถือหุ้ นภายในวันที่   
9 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่  
15 กมุภาพนัธ์ 2562 ทางเลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองดงักลา่ว 

4.4.2 หากบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 4 หรือผู้ ถือหุ้นที่
เสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ทราบการปิดเร่ือง ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 

4.4.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ในการประชมุประจ าเดือนมกราคมหรือกมุภาพนัธ์ 2562 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความหมาะสมของบคุคลที่ ได้รับการเสนอช่ือ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการ



 

                 

บริษัทตอ่ไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็น
อยา่งอื่น 

4.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน หรือคณะกรรมการ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวันท าการถัดไปของการประชุม พร้อมทั ง้แจ้งผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.grandprix.co.th 

5.  การเสนอวาระการประชุม 

เร่ืองที่ไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ 
5.1 เร่ืองที่ขดักบักฏหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฏ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ ก ากบั

ดแูลบริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มติทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
5.2 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
5.3 เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นัยส าคัญต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
5.4 เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
5.5 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
5.6 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
5.7 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 

6.  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม 

6.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องแจ้งวาระที่ต้องการน าเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยใช้ 
“แบบฟอร์มการเสนอวาระ” โดยอาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่  0 2971 7342 หรือส่งมายงั
อีเมล์นกัลงทุนสมัพันธ์ ที่ ir@grandprix.co.th ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวนัที่ 31 มกราคม 2562 นับจาก

วันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ รับส่ง เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม
ได้ พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6.2  ในกรณีที ่ผู้ ถ ือหุ้นหลายรายรวมก ันและมีค ุณสมบ ัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูในสว่นท่ี 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” และลง
ช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชุดเดียวกัน
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6.3  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่ อพิจารณากลั่นกรองในเบือ้งต้น ก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดย 
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6.3.1 หากผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผู้ ถือหุ้ นภายในวันที่   
9 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 
15 กมุภาพนัธ์ 2562 ทางเลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองดงักลา่ว 

6.3.2  หากเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือ
หุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 

6.3.3  กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 6.3.1 หรือข้อ 6.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในการประชมุประจ าเดือนมกราคมหรือกมุภาพนัธ์ 2562 

6.4  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไมม่ีลกัษณะเข้า
ขา่ยตามข้อ 6 เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

6.5  เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับเร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบทันทีหลงัการประชุมคณะกรรมการหรือในวันท าการถัดไป พร้อมทัง้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ี 
www.grandprix.co.th 

7.  ช่วงเวลาการเปิดรับการเสนอวาระ 

ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
 
8.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

- แบบฟอร์มการเสนอวาระ  
- แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

 
********************************* 
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