
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ท่ี GPI 002/2019  

วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เอกสารประกอบการประชุม 

1. คาํช้ีแจงกรณีการใชร้หสัคิวอาร์โคด้ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี แทนการใช้

แผน่ CD 

2. รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

3. รายงานประจาํปี 2561 และสรุปขอ้มูลทางการเงินในรูปแบบรหสั QR Code พร้อมแบบลงทะเบียน

เขา้ร่วมประชุมของ TSD (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3) 

4. ประวติัโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

5. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

6. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

7. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด 4 การประชุมผูถื้อหุน้ 

เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

9. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนํามาแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนนและวธีินบัคะแนน 

10. ขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

11. การใชร้หสัคิวอาร์โคด้ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2561 

12. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ไดจ้าก 

www.grandprix.co.th) 

14. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมี้มติให้

จัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6  

อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้ งอยู่เลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

  



 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 

มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม

หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   บริษทัฯ ได้สรุปผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษทัฯ ซ่ึงเกิดข้ึนใน

ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไวใ้นรายงานประจาํปี 2561 แลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 รับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ ทั้งน้ี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 กาํหนดให้บริษทัตอ้ง

จดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป จึงเสนอใหป้ระชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติังบ

การเงินของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และได้

ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

 



 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลและสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการ

ประจาํปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม

หลงัหักภาษีเงินไดแ้ละเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั

มหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 47 กาํหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดงันั้น ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 300,000,000 บาท และมีทุนสาํรองตาม

กฎหมายตามงบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวน 30,000,000 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัซ่ึงครบตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดแลว้  

 ทั้งน้ี จึงเสนอใหพิ้จารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

จาํนวน 600,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกาํไร

สุทธิประจาํปี 2561 และเม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2561 อีก 1 คร้ังคือ 

- เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 90,000,000 บาท 

รวมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 108.61 

ของกาํไรสุทธิปี 2561 และกาํไรสะสมส่วนท่ีเหลือปี 2560 ของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษทั ไดด้งัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. กาํไรสุทธิ (บาท) 119,601,951.08 140,171,990.3 132,579,045.57 

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 500,000,000 500,000,000 600,000,000 

3. เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายต่อหุน้คร้ังท่ี 1    

(บาท : หุน้) 
- 0.14 0.15 

4. เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายต่อหุน้คร้ังท่ี 2    

(บาท : หุน้) 
- 0.12 - 

5. จ่ายเงินปันผลประจาํปี (บาท : หุน้) - - 0.09 

6. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) - 0.26 0.24 

7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) - 130,000,000 144,000,000* 

8. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - 92.74 108.61 

*รวมจากกาํไรสะสมปี 2560 จาํนวน 15,913,624.45 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติั

การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั จาํนวน 600,000,000 ลา้นหุ้น ในอตัรา     

หุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 และรับทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจาํนวน 90,000,000 



 

 

บาท ซ่ึงรวมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ทั้ง 2 คร้ัง คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 

108.61 ของกาํไรสุทธิปี 2561 และกาํไรสะสมส่วนท่ีเหลือปี 2560 ของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษทั 

ทั้งน้ี กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด

จ่ายปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ซ่ึงเงินปันผลทั้งหมดพึงถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 กาํหนดไวว้่าใน

การประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ

บริษทัจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการบริษทัท่ีออก

จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัใหม่ก็ได ้ทั้งน้ี กรรมการบริษทัท่ี

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็

ใหจ้บัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการบริษทัคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัทั้ งส้ิน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษทัฯ นั้น มีกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายยทุธ วรฉตัรธาร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั 

2) นายกนกพนัธ์ุ  จุลเกษม  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  

3) ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภกัดี  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  

กรรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ไดใ้นช่วงระหวา่งวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2562 อยา่งไรก็ดี  

ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัในคร้ังน้ี 

อน่ึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ี

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 แลว้ เห็นวา่ กรรมการบริษทัผูท่ี้จะตอ้งออก

จากตาํแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าว เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทั นอกจากน้ีทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และกรรมการ

อิสระมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระตามท่ีประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยขอ้มูลและประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 ซ่ึง



 

 

ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอ

ให้ ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2562 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ ง  (1) นายยุทธ  

วรฉัตรธาร (2) นายกนกพนัธ์ุ  จุลเกษม และ (3) ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภกัดี กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามมาตรา 90 พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 กาํหนดวา่ บาํเหน็จ

กรรมการบริษทัและค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั

ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ

พิจารณา โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป

จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจาํปี 2562 โดยพิจารณากลัน่กรองอยา่ง

ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดาํเนินงานของบริษทั และขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทน

จากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ โดยจากการพิจารณาแลว้ จึงเห็น

ควรเสนอให้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย

ของบริษทั ประจาํปี 2562 ภายใตว้งเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษทัฯ โดยมีอตัราคงเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส  ประจาํปี 2562 ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการบริษทั   

-  ประธานกรรมการบริษทั 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการบริษทั 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการบริหารความเส่ียง 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 



 

 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส  ประจาํปี 2562 ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

50,000 บาท / คน 

 

50,000 บาท / คน 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

(2) เสนอให้จ่ายเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจาํปี 

2562 โดยมีอตัราคงเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

เบีย้ประชุม  ประจาํปี 2562 ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการบริษทั   

-  ประธานกรรมการบริษทั 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

-  กรรมการบริษทั 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

-  กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

-  กรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

20,000 บาท / คน / คร้ัง 

 

20,000 บาท / คน / คร้ัง 

 

20,000 บาท / คน / คร้ัง 

 

20,000 บาท / คน / คร้ัง 
 

(3) โบนสักรรมการบริษทั 

เสนอให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจพิจารณากําหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ได้ ทั้ งน้ี เม่ือคาํนวณรวมกับค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสท่ีจ่ายให้แก่

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนของบริษทัแลว้ จะตอ้งไม่เกินวงเงินจาํนวน 6,000,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติั

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 

ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



 

 

วาระที ่7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกัด และขอ้บังคบับริษทัฯ ขอ้ 50 กาํหนดให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 พิจารณา

อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8125 และ/หรือ 

(2) นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7764 และ/หรือ 

(3) นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 2982 

ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ได้ให้บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มีอาํนาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เขา้ทาํ

หนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แทนได ้ 

ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกบั

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

นอกจากน้ี บริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท ในการน้ี 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-audit Services) 

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 

 

รายการ 

สอบทานงบการเงิน 

3 ไตรมาส (บาท) 

ตรวจสอบ 

งบการเงินประจาํปี 

(บาท) 

รวม (บาท) 

ประจาํปี 2561 (1 มกราคม 2561 ถึง 31 

ธนัวาคม 2561)  

840,000 660,000 1,500,000 

ประจาํปี 2562 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 

ธนัวาคม 2562) 

1,050,000 950,000 2,000,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่า

สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 

 



 

 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี  

28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทอง

ธานี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 13 หรือหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.grandprix.co.th/InvestorRelations (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณี      

ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย

ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 13 มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายนามและประวติัปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาคาํช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ในการน้ี บริษทัฯ จะเปิดใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวนัประชุม 

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตาํบล

บา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

อน่ึง บริษทัฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

(Record Date) ในจนัทร์ท่ี 11 มีนาคม 2562 

           ขอแสดงความนบัถือ 

(นายยทุธ วรฉตัรธาร) 

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

http://www.grandprix.co.th/InvestorRelations


 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 

 คําช้ีแจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี แทนการใช้แผ่น CD 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนแปลง

การใชร้หสัคิวอาร์โคด้ (QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี แทนการใชแ้ผน่ CD โดยมีเหตุผล ดงัน้ี 

1. โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย ์พฒันาระบบ

เพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใน

รูปแบบ QR Code และ URL ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีผ่านมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอาํนวยความ

สะดวกผูล้งทุนใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนไดส้ะดวกรวดเร็วตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสะดวก ผา่นสมาร์ทโฟน หรือ

คอมพิวเตอร์ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

3. บริษทัไดล้งรายงานประจาํปีฉบบัเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ 

4. เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการผลิตและลดค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนไดก้ว่าปีละ 

100 ลา้นบาท และยงัช่วยลดการใชก้ระดาษ เพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย  

หากผูถื้อหุ้นประสงค์ขอรับรายงานประจาํปีเป็นแบบรูปเล่ม สามารถเดินทางมารับไดท้างดา้นหนา้ห้อง

ประชุม หรือหากประสงค์ให้ส่งรายงานประจาํปีเป็นแบบรูปเล่มทางไปรษณีย  ์ก็สามารถแจง้มายงับริษทัได้ท่ี

หมายเลขโทรศพัท ์0-2522-1731-8 ต่อ 346 

 ทั้งน้ี สามารถศึกษาวิธีการใชร้หสัคิวอาร์โคด้ (QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปีได ้ตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 11 

 
 



   

1 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี 

เลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 10.05 น. 

นางสาวเกษมา แคลว้โยธา ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีเป็นพิธีกร (“พธีิกร”) ในการดาํเนินการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้น ประจาํปี 2561 (“ที่ประชุม”) พิธีกรไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกบัจาํนวนทุนและหุ้นของบริษทัฯ  

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น เม่ือว ันท่ี 9 มีนาคม 2561 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 300,000,000 บาท  

แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น โดยมีทุนชาํระแลว้ 300,000,000 บาท เป็นหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแลว้จาํนวน 600,000,000 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย นบัจาํนวนหุ้น

ทั้งหมดได ้414,713,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จาํนวน 600,000,000 หุ้น 

ซ่ึงมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจาํนวนหุน้นบัรวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ประจาํปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง

วนัท่ี 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการจาํนวน 9 ท่าน และเขา้ประชุมในวนัน้ี 9 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

2. ดร. ปราจิน เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นางรุจิโรจ เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริษทั 

4. นายจาตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร 

5. นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร 

6. นายพีระพงศ ์เอ่ียมลาํเนา กรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

7. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 



   

 

8. นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 

1. คุณชาตรี ตระกลูมณีเนตร 

ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

1. คุณสุภาภรณ์  มัง่จิตร   

การประชุมในวนัน้ี บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยก่อนเขา้สู่

วาระการประชุม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบักิจการท่ีดี ขอช้ีแจงวธีิการลงทะเบียนและวธีิการนบัคะแนนเสียง ซ่ึงผูถื้อ

หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 

โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายกาํหนด ให้ลงคะแนนเสียง

ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้

เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงสาํหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ผูถื้อหุน้

เห็นชอบหรืออนุมติัตามจาํนวนเสียงของท่านต่อมติท่ีนาํเสนอ สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัฯ จดัใหพ้ร้อมลงลายมือช่ือ และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง

ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย สําหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบตัร

ลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงมติในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการ

ลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสียและการลงคะแนนดงักล่าว

เป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกาํกบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือกาํกบัทุกคร้ัง 



   

 

3. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ

กาํหนดให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความ

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สาํหรับผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียน ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มาก

นอ้ยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได ้โดยแยกเสียงท่ีจะลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. การลงมติในวาระต่างๆ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

การลงมติในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระท่ี 6 เป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการบริษทั

แทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้ผูถื้อหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็น

รายบุคคล 

การลงมติในวาระท่ี 7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

5. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 กาํหนดวา่ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นใหช้ี้ขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ

คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผูถื้อหุน้มี

การออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นบัการออกเสียงดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

6. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของ

ท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

7. จาํนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจาก

การทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ จึงทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

8. เ พ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนในคร้ังน้ี บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู ้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วม

สงัเกตการณ์การนบัคะแนน (พิธีกรสอบถามช่ือและเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ ประจาํท่ีจุดนบัคะแนน) นอกจากน้ี ขอเชิญตวัแทน

จาก บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั คือ นางสาวจิราพร ชวชยัสกลุ เขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนค่ะ 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้

ช่ือและนามสกุลของท่าน และในกรณีท่ีผูซ้กัถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้แจง้ช่ือและนามสกุล

ของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหแ้ก่ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

พิธีกรเรียนเชิญนายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2561 เพ่ือดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

 



   

 

วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

- ไม่มี -  

หมายเหตุ เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 

ประธานรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯ ได้จัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี  

27 เมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้น 

ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงได้จัดให้มีข้ึนเม่ือวนัท่ี  

27 เมษายน 2560 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็

ตาม ไม่มีคาํถามใดๆ จากผูถื้อหุน้ในวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 419,782,218 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 3 ราย โดยมีจาํนวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 5,068,800 หุ้น 

รวมมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระน้ีทั้ งส้ินจํานวน 56 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

419,782,218 หุน้ 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

พิธีกรไดเ้รียนเชิญนายพีระพงศ์ เอ่ียมลาํเนา ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้ท่ีประชุมทราบ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้รุปผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไวใ้นรายงานประจาํปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-

ROM) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่2 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

นายพรีะพงศ์ เอีย่มลาํเนา ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 

โดยมีเน้ือหาโดยสรุป ดงัน้ี 

 

 



   

 

ผลการดาํเนินงาน 

• ธุรกจิจดังานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2558 2559 2560 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 635.58 624.52 683.24 

กาํไรขั้นตน้ 334.38 305.04 307.97 

- ในปี 2560 รายไดจ้ากการขายและบริการเพ่ิมข้ึน 9.4% เม่ือเปรียบเทียบจากปี 2559 โดยมาจากการจดังาน 

Air Race1 ในเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ทั้งน้ี รายไดจ้ากงาน Bangkok International Motor Show คิดเป็น

รายไดก้วา่ 60% ของรายไดท้ั้งหมด 

• ธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2558 2559 2560 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 82.50 79.50 57.08 

กาํไรขั้นตน้ 3.62 6.83 1.66 

- ในปี 2560 รายได้ลดลง 24.8% เ ม่ือนํามาเปรียบเทียบกับปี 2559 เ น่ืองจากแนวโน้มขาลงของ

อุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงรักษาผลกําไรของธุรกิจ และเพ่ิมรายได้จากส่ือ

ออนไลน์มากข้ึน 

• ธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2558 2559 2560 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 58.41 52.20 74.60 

กาํไรขั้นตน้ 10.95 5.97 20.16 

- ในปี 2560 รายไดเ้พ่ิมข้ึน 42.9% เกิดจากการบริษทัฯ รับงานท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และเนน้การ

พิมพท่ี์มีคุณภาพ อยา่งเช่น งานไดอาร่ี และ ส.ค.ส เป็นตน้ 

จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้

ซกัถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น : เงินท่ีไดม้าจากการขายหุน้ IPO เอาไปใชอ้ะไรบา้ง  

นายพรีะพงศ์ เอีย่มลาํเนา ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ : ลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรราคาประมาณ 40 ลา้นบาท ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้น

หนงัสือช้ีชวน 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น : ธุรกิจจดังานแสดงสินคา้และส่งเสริมทางการตลาด รายไดเ้พ่ิมเพราะอะไร ส่ือส่ิงพิมพอ์ยู่

ในช่วงขาลง จะมีการปิดนิตยสารหรือไม่ และธุรกิจรับจา้งพิมพ ์เน่ืองจากแผนงานในอนาคตมีหลากหลาย ตอ้งลงทุนใน

เคร่ืองจกัรมากข้ึนหรือไม่ 



   

 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะกรรมการบริษัท : รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงมาจากการจัดงาน Air Race1 ในเดือน

พฤศจิกายน ส่วนนิตยสารท่ีไม่สร้างกาํไรแลว้ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาตดัออก และเคร่ืองจกัรท่ีจะจดัซ้ือ สามารถจดัทาํได้

หลากหลายงาน เช่น Packaging โบรชวัร์ เป็นตน้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ตามท่ีรายงาน 

หมายเหตุ เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 กาํหนดให้ บริษทัตอ้ง

จดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปีของทุกปี  

พิธีกรได้เ รียนเชิญ นางสาวขวัญชนก ออละเอ่ียม ผู ้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็น 

ผูน้ําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ต่อ 

ท่ีประชุม  

นางสาวขวญัชนก ออละเอ่ียม ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยสงัเขปดงัน้ี 

 

โครงสร้างทางการเงิน : ล้านบาท 2560 2559 % เปลี�ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 413.99 60.27 586.94%

เงินลงทุนชั�วคราว 330.16 363.29 -9.12%

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 156.62 106.12 47.59%

สินค้าคงเหลือ 5.91 6.79 -12.97%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 906.68 536.46 69.01%

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 130.13 133.48 -2.51%

อื�นๆ 48.09 48.26 -0.36%

สินทรัพย์ทั�งหมด 1,084.90 718.2 51.06%

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 55.4 67.67 -18.13%

รายได้รับล่วงหน้า 256.64 199.24 28.81%

อื�นๆ 8.74 16.24 -46.19%

รวมหนี�สินหมุนเวียน 320.78 283.15 13.29%

เงินกู้ยืมระยะยาว - 18.3 -100.00%

ผลประโยชน์พนักงาน 22.21 19.67 12.92%

หนี�สินไม่หมุนเวียน อื�นๆ - 0.78 -100.00%

รวมหนี�สิน 342.99 321.9 6.55%

กําไร(ขาดทุน) ยังไม่ได้จัดสรร 15.91 5.74 177.16%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 741.91 396.3 87.21%

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,084.90 718.2 51.06%



   

 

 

จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้

ซกัถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น : บริษทัมีการบริหารเก่ียวกบั หน้ีสิน และเงินสดอยา่งไร ในอนาคตบริษทัมีแผนจะกูเ้งินเพ่ือไป

ลงทุนหรือไม่ และ SG&A บริษทัมีการบริหารจดัการในส่วนน้ีอยา่งไร 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะกรรมการบริษัท : เม่ือมีเงินเยอะ ทางบริษทัฯ ก็ไม่จาํเป็นตอ้งกูเ้งินและชาํระเงินกูคื้น เพ่ือ

ประหยดัในส่วนของดอกเบ้ีย และในอนาคตการกูเ้งินจะข้ึนอยูก่บัแผนการบริหารวา่บริษทัจะมีการขยายธุรกิจไปในทิศทางใด 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ ถือหุ้น : ขอสอบถามเก่ียวกบัการขาดทุนมูลค่าสินคา้ลดลง ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์

ถาวร ไม่ทราบวา่เกิดจากสาเหตุใด และลูกหน้ีท่ีมากกวา่ 365 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เน่ืองดว้ยสาเหตุอะไร  

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ในส่วนน้ีจะเป็นหนงัสือท่ีจดัเก็บในคลงั จึงมีการตั้งดอ้ยค่า

ของหนงัสือซ่ึงเป็นปกติของมาตรฐานบญัชี และอีกส่วนจะมาจากการปรับปรุงพ้ืนท่ีสาํนกังาน ในส่วนของลูกหน้ีท่ีมากกวา่ 

365 วนันั้ น ส่วนน้ีอยู่ระหว่างการดําเนิน คดีเน่ืองจากในปี 2559 และปี 2560 มีการปิดตัวของหนังสือและนิตยสาร

ค่อนขา้งมาก ส่งผลใหห้นงัสือและนิตยสารดงักล่าวขาดสภาพคล่องในการชาํระ แต่บางส่วนก็มีการผอ่นชาํระแลว้ 

นาย พร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้น : เหตุใดค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม จึงเพ่ิม เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559  

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ในส่วนน้ีท่ีมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการจดังาน 

Air Race1 และทางบริษทัไดจ้ดักรุ๊ปค่าใชจ่้ายน้ีมาอยูใ่นส่วนของค่าจา้งบุคคลภายนอกจดักิจกรรม  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

กําไร(ขาดทุน) : ล้านบาท 2559 % ต่อรายได้ 2560 % ต่อรายได้ % เปลี�ยนแปลง 59

รายได้จากการขายและบริการ 752.62 100.00% 814.92 100.00% 8.28%

ต้นทุนขายและบริการ 434.77 57.77% 485.13 59.53% 11.58%

กําไรขั�นต้น 317.85 42.23% 329.79 40.47% 3.76%

รายได้อื�น 9.02 1.20% 9.14 1.12% 1.35%

รายได้รวม 761.64 100.00% 824.06 100.00% 8.20%

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 326.86 43.43% 338.93 41.59% 3.69%

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย 51.10 6.79% 50.86 6.24% -0.46%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 124.30 16.52% 112.88 13.85% -9.18%

รวมค่าใช้จ่าย 175.39 23.30% 163.74 20.09% -6.64%

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 151.47 20.13% 175.18 21.50% 15.65%

ต้นทุนทางการเงิน 2.16 0.29% 1.28 0.16% -40.96%

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 149.31 19.84% 173.91 21.34% 16.47%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29.71 3.95% 33.74 4.14% 13.55%

กําไรสําหรับงวด 119.60 15.70% 140.17 17.01% 17.20%

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.24 0.28



   

 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุมทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 419,788,019 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 200 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม 2 ราย โดยมีจาํนวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 6,001 หุ้น รวมมี 

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมในวาระน้ีทั้งส้ินจาํนวน 58 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้419,788,219 หุน้ 

วาระที ่5 พจิารณาการงดจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

พิธีกรแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 47 

กาํหนดว่า บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้ ง ส้ิน 300,000,000 บาท และมีทุนสํารองตามกฎหมายตาม 

งบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงครบตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดแลว้ โดยคณะกรรมการ

บริษทัเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงั

หักภาษีเงินได้และเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีบริษทัฯ ได้กาํหนดไว ้ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษทัฯ  

เน่ืองจากบริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 15,913,624.45 บาท อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัพิจารณา

โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและบริษทัฯ แลว้ เห็นวา่ บริษทัฯ ควรสาํรองเงินกาํไร

จากผลการดําเนินงานดังกล่าวไวเ้พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานและการลงทุนของบริษทัฯ ต่อไปโดย

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

สาํหรับรอบระยะเวลาเดือนตลุาคม - เดือนธนัวาคม 2560 

ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้แลว้ คณะกรรมการ

บริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2560 ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติ

อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากงบการเงินภายในซ่ึงจดัทาํโดยฝ่าย



   

 

บริหารของบริษทัฯ (Management Account) ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

70,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

(2) ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 ซ่ึงไดจ้ดัให้มีข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 ไดมี้มติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 60,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีรายช่ือปรากฏในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 

24 ตุลาคม 2560 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2560 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 

9. กาํไรสุทธิ (บาท) 140,171990.30 

10. จาํนวนหุน้ (หุน้) 500,000,000 

11. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.26 

12. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 130,000,000 

13. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 92.74 

จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุ้น

ซกัถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น : เน่ืองจากบริษทัเพ่ิงเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนักลงทุนหลายท่านอาจจะไม่ทราบเหตุผลท่ี

แทจ้ริงวา่ทาํไมบริษทัจึงไม่จ่ายปันผล โดยการจ่ายปันผลนั้นไม่วา่มากหรือนอ้ยก็ควรจ่าย จึงอยากทราบเหตุผล 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : สาเหตุท่ีขออนุมติัการงดจ่ายปันผล เน่ืองจากบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลก่อนเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือไม่ให้ราคาหุ้น IPO ของบริษทัฯ ราคาสูงจนเกินไป และกาํไรคงเหลือหลงัจาก

จ่ายปันผลแลว้นั้น เม่ือนาํตวัเลขมาคาํนวณจะมีผลตอบแทนต่อหุน้ค่อนขา้งตํ่าและมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ จึงพิจารณา

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้และบริษทัฯ  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการงดจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงิน 

ปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุมทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 414,720,419 98.7928 

ไม่เห็นดว้ย 5,067,800 1.2072 

งดออกเสียง 0 - 



   

 

มติท่ีลง 
จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ ในระหวา่งการพิจารณาวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะเขา้ประชุมในวาระน้ีทั้งส้ินจาํนวน 58 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้419,788,219 หุน้ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงัน้ี (ก) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัท่ี 

7 กรกฎาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70,000,000 บาท และ (ข) การจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 60,000,000 บาท 

วาระที ่6 พจิารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 

พิธีกรแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 

กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการบริษทัจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการบริษทัท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัใหม่ก็ได ้

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ นั้น มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) ดร.ปราจิน เอ่ียมลาํเนา  กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2) นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา  กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

    ความเส่ียง 

3) พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการ

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ดี  

ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัในคร้ังน้ี 

ประธานฯ ขอให้นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผูเ้สนอรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแลว้ เห็นวา่กรรมการบริษทัผูท่ี้จะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 

ท่าน ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ นอกจากน้ีทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และกรรมการอิสระ

มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระตามท่ีประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดยขอ้มูลและประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่3 ซ่ึงได้



   

 

จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้ง

กรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏวา่ไม่มี 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสอบถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี โดยขอใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนน 

เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัไวใ้ห้ พร้อมลงลายมือช่ือ เสร็จแลว้ส่ง

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรวบรวมใบลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ ง  (1) ดร.ปราจิน เ อ่ียมลําเนา (2) นายอโณทัย  

เอ่ียมลาํเนา และ (3) พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการเลือกตั้ง ดร  . ปราจิน เอ่ียมลาํเนา เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 419,788,019 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 200 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

2)  มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นายอโณทยั เอ่ียมลาํเนา เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 419,788,019 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 200 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 



   

 

3)  มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ เป็นกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 419,088,019 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 700,200 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ  ในระหวา่งการพิจารณาวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะเขา้ประชุมในวาระน้ีทั้งส้ินจาํนวน 58 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้419,788,219 หุน้ 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 

พิธีกรแจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 

กาํหนดว่า บาํเหน็จกรรมการบริษทัและค่าตอบแทนให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

ค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้

มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

ประธานฯ ขอให้นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผูเ้สนอรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยพิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 

กล่าวคือ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และขนาดธุรกิจของบริษทัฯ ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอความเห็น

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 



   

 

(1) เสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนรายไตรมาสใหแ้ก่กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ โดยมีอตัรา

คงเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจําปี 2561 ประจําปี 2560 

คณะกรรมการบริษทั   

-  ประธานกรรมการบริษทั 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการบริษทั 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการบริหารความเส่ียง 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   ค่าตอบแทน 

50,000 บาท / คน ไม่มี 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 40,000 บาท / คน ไม่มี 

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 จึงยงัไม่มีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(2) เสนอให้จ่ายเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยมี

อตัราคงเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

เบีย้ประชุม ประจําปี 2561 ประจําปี 2560 

คณะกรรมการบริษทั   

-  ประธานกรรมการบริษทั 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

-  กรรมการบริษทั 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

-  กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

-  กรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / คน / คร้ัง ไม่มี 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / คน / คร้ัง ไม่มี 

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 จึงยงัไม่มีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(3) โบนสักรรมการบริษทั 

เสนอให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจพิจารณากาํหนดโบนสัให้แก่กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด



   

 

ย่อยของบริษทัฯ ทั้ งน้ี เม่ือคาํนวณรวมกับค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ จะตอ้ง

ไม่เกินวงเงินจาํนวน 6,000,000 บาท 

จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏวา่ไม่มี 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสอบถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี โดยขอใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนน 

เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัไดจ้ดัไวใ้ห ้พร้อมลงลายมือช่ือ เสร็จแลว้ส่งให ้

แก่เจา้หนา้ท่ีรวบรวมใบลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 419,788,019 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 200 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ  ในระหวา่งการพิจารณาวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะเขา้ประชุมในวาระน้ีทั้งส้ินจาํนวน 58 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้419,788,219 หุน้ 

วาระที ่8 พจิารณาการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 

ธันวาคม 2561 

พิธีกรช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของ 

บริษทัฯ ขอ้ 50 กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

ประธานฯ ขอให้ พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุ่มแกว้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

เก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุ่มแกว้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 และไดเ้สนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็น

ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

(4) นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8125 และ/หรือ 

(5) นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7764 และ/หรือ 

(6) นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 2982 



   

 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั มีอาํนาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เขา้ทาํหนา้ท่ี

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แทนได ้ 

ทั้ งน้ี  ผูส้อบบญัชีทั้ ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกบั

บริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 ซ่ึง

ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีอตัราคงเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

เป็นจาํนวนเงิน 1,500,000 บาท ในการน้ี ค่าตอบแทนการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit Services) 

จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้และ

ผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น : ในปี 2561 บริษทัมีแผนท่ีจะเขา้ไปจดังานในต่างประเทศจะส่งผลให้ผูต้รวจสอบทาํงานยาก

ข้ึน หรือคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จติร ผู้ตรวจสอบบัญชี : ขออนุญาตดูจากธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีกาํลงัดาํเนินการและตวัเลขท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตก่อนและจะนาํมาพิจารณาค่าตอบแทนในการตรวจสอบอีกคร้ัง 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอต่อทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง

ดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 419,788,219 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ  ในระหวา่งการพิจารณาวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ิม รวมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะเขา้ประชุมในวาระน้ีทั้งส้ินจาํนวน 58 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้419,788,219 หุน้  

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

พิธีกรแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระการประชุมท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ไดพิ้จารณาเสร็จส้ินแลว้ จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดง

ขอ้คิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ โดยมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดังน้ี 



   

 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวสุิทธ์ิ รับมอบฉันทะ : ขอเสนอแนะเก่ียวกบังาน Motor Show เน่ืองจากรถยนตเ์ป็นสินคา้ท่ีคงทน

และไม่ไดเ้ปล่ียนบ่อยๆ ดงันั้น ผูเ้ขา้ร่วมชมงานควรมีทางเลือกมากข้ึนนอกจากจะเขา้มาชมรถยนต ์เช่น ของ Premium จาก

ค่ายรถยนตต์่างๆ  

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ 

นางสาวนภาพร ชูชัยศรี  ผู้ถือหุ้น : งาน Air Race1 มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดจ้ดัหรือไม่ 

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ : งาน Air Race1 ตอ้งรอนโยบายของรัฐมนตรีท่ีเพ่ิงเปล่ียนเขา้มาดูแลใหม่ว่ามีความ

คิดเห็นอยา่งไร วา่จะส่งเสริมให้มีการจดัต่อไปตามแผนเดิมหรือไม่ แต่ถา้หากวา่มีการจดังาน อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯ มี

โอกาสสูงท่ีจะไดเ้ป็นผูจ้ดังาน 

เม่ือไม่มีคาํถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปราจิน เอ่ียมลาํเนา เป็นผูก้ล่าวขอบคุณ 

ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

                        ( นายยทุธ วรฉตัรธาร ) 

                                 ประธานกรรมการ 

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

 

ประวตัิโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือพจิารณาเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)  

 
 

นายยุทธ วรฉัตรธาร 

อายุ 71 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 

สญัชาติ 

15 กรกฎาคม 2491 

ไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง  2 ปี 10 เดือน (วนัท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ 12 พฤษภาคม 2559) 

การศึกษา 

 

- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  

- หลกัสูตร Ethical Leadership Program ( ELP) 

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

- หลกัสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 

- หลกัสูตร Chartered Director Class (R-CDC) 

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

- หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) 

ประวติัการทาํงาน 

2559 – ปัจจุบนั 

 

-  ประธานกรรมการบริษทั บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2559 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

 

-  ประธานกรรมการบริษทั บมจ.สหไทยเทอร์มินอล 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเอสวายกรุ๊ป 



   

 

2554 - ปัจจุบนั 

2548 - ปัจจุบนั 

2547 - 2558 

2545 - ปัจจุบนั 

-  ประธานกรรมการบริษทั บมจ.เถา้แก่นอ้ยฟู้ดแอนดม์าร์เก็ตติ้ง 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทยสตีลไพพ ์

-  ประธานกรมการบริษทั บมจ.ไทยพาณิชย ์ลิสซ่ิง 

-  ประธานกรรมการบริษทั บลจ.บล.หลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็  

(ประเทศไทย) 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2560 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

 

-  ประธานกรรมการบริษทั บจก.ไทยพาณิชย ์โพรเทค 

-  กรรมการ บจก.บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชัน่ 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บริษทัฯ 

- ไม่มี -  

สดัส่วนการเขา้ประชุมปี 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

- เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

- ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบริษทัแลว้พบวา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั และไดพิ้จารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้จึงเห็นวา่ นายยทุธ วรฉตัรธาร  

มีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานของบริษทั และมีความเป็นอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

ต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี บริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือเพ่ือ

เขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือ 

ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

- ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

- ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วมหรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือช่วง 2 

ปีท่ีผา่นมา 

- กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน 

 

- ไม่มี - 

 

- ไม่มี - 

 

 

- ไม่มี - 



   

 

ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

- ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู ้สอบบัญชีหรือท่ี

ปรึกษาทางกฎหมาย 

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลให้

สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

 

- ไม่มี - 

 

- ไม่มี - 



 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

 
ประวตัิโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือพจิารณาเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)  

 
 

นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม 

อายุ 65 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 

สญัชาติ 

1 กรกฏาคม 2497 

ไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการตรวจสอบ  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี 7 เดือน (วนัท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) 

การศึกษา - ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  

- หลกัสูตร Executive Development  Program (EDP) 

ประวติัการทาํงาน 

2557 - ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

- กรรมการอิสระ บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

-  กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

-  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2549 - 2557 

 

-  ผูว้า่การ การกีฬาแห่งประเทศไทย  

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บริษทัฯ 

 

 

- ไม่มี -  



   

 

สดัส่วนการเขา้ประชุมปี 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

- เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 

- เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

- เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง  

จาก 2 คร้ัง 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

- 500,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.08) 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบริษทัแลว้พบวา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั และไดพิ้จารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้จึงเห็นวา่ นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม  

มีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานของบริษทั และมีความเป็นอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

ต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี บริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือเพ่ือ

เขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือ 

ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

- ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

- ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วมหรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือช่วง 2 

ปีท่ีผา่นมา 

- กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน 

ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

- ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู ้สอบบัญชีหรือท่ี

ปรึกษาทางกฎหมาย 

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลให้

สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

 

- ไม่มี - 

 

- ไม่มี - 

 

 

- ไม่มี - 

 

- ไม่มี - 

 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 



   

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

 
ประวตัิโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือพจิารณาเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)  

 
 

ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภักด ี

อายุ 61 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 

สญัชาติ 

26 สิงหาคม 2501 

ไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี 7 เดือน (วนัท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) 

การศึกษา 

 

- ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy, Magadh University, India 

- ปริญญาโท : Master of Business Administration,  

University of Dallas, USA 

- ปริญญาตรี : บญัชีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  

- หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

- หลกัสูตร ความเส่ียงและการกาํกบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(IT Risk and IT Governance) 

- หลกัสูตร Essential Roles of Those Charged with Governance on  

New Auditor Reports 

- หลกัสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูบ้งัคบัหลกัประกนั  ASEAN CPA  

- หลกัสูตร Executive Development  Program (EDP) 

 

 

 

 



   

 

ประวติัการทาํงาน 

2557 - ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

- กรรมการอิสระ บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

-  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

-  กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์  

เนชัน่แนล 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2561 - ปัจจุบนั 

2561 - ปัจจุบนั 

2537 - ปัจจุบนั 

 

-  กรรมการอิสระ บจก.เอน็ อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์  

-  กรรมการตรวจสอบ บจก.เอน็ อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ 

-  กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ธรรญนนท ์

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บริษทัฯ 

- ไม่มี -  

สดัส่วนการเขา้ประชุมปี 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

- เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 

- เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

- เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 6 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 

- เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง  

จาก 2 คร้ัง 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

- ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบริษทัแลว้พบวา่ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั และไดพิ้จารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้จึงเห็นวา่ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี มี

คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานของบริษทั และมีความเป็นอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

ต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี บริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือเพ่ือ

เขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือ 

ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

- ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

- ไม่มี - 

 



   

 

- ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วมหรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือช่วง 2 

ปีท่ีผา่นมา 

- กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน 

ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

- ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู ้สอบบัญชีหรือท่ี

ปรึกษาทางกฎหมาย 

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลให้

สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

- ไม่มี - 

 

 

- ไม่มี - 

 

- ไม่มี - 

 

- ไม่มี - 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)  

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั มีวธีิดาํเนินการ ดงัน้ี 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 13. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย

กรรมการซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัจาํนวนไม่นอ้ยกว่า (5) คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรดว้ยก็ได ้โดยกรรมการไม่นอ้ย

กวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรไดรั้บ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาเลือกตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

โดยขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 14. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหน่ึง (1) คน 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีพึงมีหรือ

จะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียง

ช้ีขาด 

ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 20. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ให้กรรมการ

ท่ีเหลืออยูก่ระทาํการลงนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ี

วา่งทั้งหมดเท่านั้น 

การประชุมตามวรรคหน่ึง ให้กระทาํการในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลงเหลือนอ้ยกวา่จาํนวนท่ี

จะเป็นองคป์ระชุม 

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตน

เขา้มาแทน 

 ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยแต่งตั้งจาก

กรรมการบริษทั 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ        

โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั และเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  



   

 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการ    

บริหารความเส่ียง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั 

 แนวทางการกาํหนดคุณสมบตัแิละความรู้ความชํานาญของกรรมการ 

ในการกลัน่กรองรายชื่อผูที้่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดใ้ช้

แนวทางตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดย

คาํนึงถึงองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะทีต้่องการในกรรมการแต่ละคน 

พิจารณาและกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือกรรมการในดา้นต่างๆ อาทิ 

• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 

• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed judgment) 

• ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คงเป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 

• ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 

• คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 

 2. ความรู้ความชํานาญทีต้่องการให้มใีนคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากาํหนดองค์ประกอบของความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งมีใน           

คณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกาํหนดกลยทุธ์และนโยบาย รวมทั้งกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกลยทุธ์ได ้       

อยา่งมีประสิทธิผล  อาทิ 

• ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

• การบริหารจดัการองค์กรซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล (Organization and Human 

Resource Management) 

• การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

• การจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 

• ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั (Industry Knowledge) 

• การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 

• การกําหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความรู้ความชํานาญเฉพาะดา้นอื่นๆ ท่ี

คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจาํเป็นต่อบริษทัในระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า เช่น ความรู้เก่ียวกบัพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การวิจยัและพฒันา (Research and Development) การควบรวมกิจการ 

(Merger & Acquisition) ฯลฯ 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาไดจ้ดัทาํตารางความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพ่ือ

พิจารณาว่าคณะกรรมการท่ีดํารงตาํแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความชํานาญครบถ้วนตาม       

ความจาํเป็นหรือไม่อยา่งไร และสมควรสรรหากรรมการท่ีมีความรู้ความชาํนาญในดา้นใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความครบถว้น         

มากยิง่ข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงได้เสนอช่ือบุคคลเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

(Independent Director) โดยมีนิยามและคุณสมบติัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัในเครือ บริษทัร่วม ทั้งน้ี นับรวมหุ้นท่ีถือ           

โดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือเป็น 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน         

และการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าด

ความเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ทั้งน้ี  นิยามกรรมการอิสระของบริษทักาํหนดเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2562 

1. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125) 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

ประสบการณ์ 

 48 ปี 

• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จาก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• บญัชีบณัฑิต จาก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• Partner / บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

• ผูส้อบบญัชี บริษทั สยามอีสต ์โวลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

• ผูส้อบบญัชี บริษทั แทนดาริน โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 

• ผูส้อบบญัชี บริษทั แอลดีซี เดน็ทลั จาํกดั (มหาชน)  

2. นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764) 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

ประสบการณ์ 

51 ปี 

• บญัชีมหาบณัฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• บญัชีบณัฑิต จาก มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

• Partner / บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

3. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982) 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

ประสบการณ์ 

67 ปี 

• บญัชีมหาบณัฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

• กรรมการ บริษทั ดีไอเอ ออดิท จาํกดั  

• กรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

• กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
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ข้อบังคับของ  

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 30 การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 

ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 31 ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ “การประชุมสามญั” ซ่ึงจะตอ้ง

จดัให้มีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีของบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนให้เรียกว่า 

“การประชุมวสิามญั” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้นบัรวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย

กวา่ยี่สิบห้า (25) คนซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดอาจ

ร้องขอเป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเหตุผล

ในการขอให้เรียกประชุมไวอ้ย่างชัดเจน ในกรณีเช่นน้ี ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง

ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี พร้อมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนั

ประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ (3) วนัและตอ้งไม่นอ้ยกวา่

สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 34 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ทั้งน้ี 

การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึง

ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม 

 หนงัสือมอบฉันทะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนดไว ้ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ

ดงัต่อไปน้ี   

(ก) จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูม้อบ

ฉันทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูม้อบฉันทะ

เพียงบางคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยูด่ว้ย 

ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อย

กว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไม่



   

 

น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการเรียกเพราะผูถื้อหุ้น

ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 

ให้เรียกประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือเชิญนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีผูถื้อหุน้ตามจาํนวนท่ีกาํหนดขา้งตน้เป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 36  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 37 ให้ประธานท่ีประชุมหรือบุคคลซ่ึงประธานท่ีประชุมมอบหมายเป็นผูด้าํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบั

ระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้น

รวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน

นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมก็ได ้  

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือในหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อ

หุน้เสนอเพ่ิมเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาออกไป ใหท่ี้ประชุมกาํหนด

สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้

โฆษณาบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ (3) วนัและตอ้งไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนั

ประชุม 

ขอ้ 38 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยหุ้นแต่

ละหุ้นมีคะแนนหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น 

ขอ้ 39 ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 40  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ช้ีขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก

เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 40 กรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั 

(ข) การออกและเสนอขายหุน้กู ้

(ค) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(จ) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนไม่วา่จะเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัเอกชน 



   

 

(ฉ) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

(ช) การมอบหมายใหผู้อ่ื้นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

(ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษทั 

(ฌ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะบางกาํไรขาดทุนกนั และ 

(ญ) กิจการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 41  ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ใหมี้กิจการอนัพึงกระทาํดงัน้ี 

(ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(ข) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(ค) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไรและจ่ายปันผล (ถา้มี) 

(ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(จ) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และ 

(ฉ) กิจการอ่ืน (ถา้มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 

 

เอกสารและหลกัฐานทีต้่องนํามาแสดงเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีเพ่ือลงทะเบียน ก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองตอ้งเตรียมหลกัฐานเพ่ือนาํมาแสดง ดงัน้ี  

(ก)  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีไดก้รอกและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

(ข)  แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้หรือหนงัสือเดินทาง (Passport) ฉบบัจริง  

(กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้ง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ

ไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผูมี้อาํนาจตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผูแ้ทน”) ของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่

จะเป็นกรณีตามขอ้ 2.2 ตอ้งแสดงหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และตวัแทนไดล้งลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยย์อ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนของ 

ผูถื้อหุ้นโดยรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนัของผูถื้อหุ้นพร้อมประทบัตราสําคญั

ของนิติบุคคล (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงความเห็นว่าผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ

บุคคล 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความท่ีถูกตอ้งครบถว้นและ

ผูแ้ทนนิติบุคคลลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราสําคญัของ

บริษทั (ถา้มี) 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ทนพร้อม

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบ

อาํนาจมีอาํนาจกระทาํแทนนิติบุคคล 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และผูรั้บมอบฉันทะได ้

ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 



   

 

3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือซ่ึงเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian) 

ให้นาํความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทยหรือ

ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น

ตั้งอยู่ก็ได้ ทั้ งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกผนันิติบุคคล และ

เง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทน

นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) 

4.  หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระของบริษัท สามารถมอบให้  

1.  พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้  กรรมการอิสระ  

เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงับริษทั เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมกีารแก้ไขคาํนําหน้าช่ือ, ช่ือ หรือช่ือสกลุ  

โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  

1. บริษทัขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

2. บริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 

การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนน 

1. หน่ึงหุน้ใหน้บัเป็นหน่ึงเสียง 

2. การมาประชุมดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะโดยใชแ้บบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได ้

3. สําหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ Custodian เป็น

ผูดู้แลรับฝากหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

5. ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติก็ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ี

กาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

6. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะ

คาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง เห็นดว้ย และ 

ไม่เห็นดว้ย แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

7. กรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัจะถือวา่เป็นบตัรเสียและไม่นบัเป็นคะแนนเสียง 

- บตัรลงคะแนนไม่ไดร้ะบุการออกเสียงไว ้

- บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความท่ีกรอก โดยไม่มีลายมือช่ือกาํกบั 

- บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกวา่ 1 ประเภท (ยกเวน้กรณี Custodian) 



   

 

 

    

 

เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6  อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี 

เลขท่ี 47/569-576  หมูท่ี่ 3  ถนนป๊อบปูล่า 3  ตาํบลท่าใหม่  

อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  11120 

 

 ขา้พเจา้                                                                                                                                            

เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  

หมายเลขบตัรประจาํตวั                                                           ไดม้าเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ลงช่ือ                     ผูเ้ขา้ประชุม 

                                                            (_______________________________________) 

เอกสารสําคญั – โปรดนํามาในวนัประชุม 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล 

โตะ๊ลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

ผูถื้อหุน้ลงทะเบียน 

บริเวณหนา้หอ้งประชุม  

 Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์  

อิมแพค็ เมืองทองธานี 

รับมอบฉันทะ 
แสดงเอกสารการรับมอบฉนัทะ 

โตะ๊ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

ในแต่ละวาระ (ยกเวน้วาระท่ี 5) เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

ขอใหย้กมือข้ึนและลงมติในบตัรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ  

ในวาระท่ี 5 ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ลงมติในบตัรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ 

ในแต่ละวาระ (ยกเวน้วาระท่ี 5) เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 

เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ในวาระท่ี 5 เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

พิธีกรสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 
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การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจําปี 2561  

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะ

นายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุม

ผูถื้อหุ้นและรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์โคด้ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

เรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code (ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (ใบลงทะเบียน

เขา้ร่วมประชุมของ TSD)) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการ

ประชุม 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก   

แอปพลิเคชนั (Application) อ่ืน ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

สําหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

→ เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 

ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

 ช่ือ : พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ 

ตาํแหน่งในบริษทั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ: 71 ปี  

ท่ีอยู ่: 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเคา้ 66 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน  

          กรุงเทพฯ 10220  

การศึกษา :  

- รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาบตัรพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) จดัโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 :  -ไม่มี- 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ : - ไม่มี - 

การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไม่มี - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13 

  

 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตายตวั) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนท่ี               
Shareholder registration number Written at               

 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.  
 Date           Month                Year 
 

(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                          ซอย    
 I/ We   Nationality              Residing/located at no.                     Soi 

 ถนน  ตาํบล/ แขวง          อาํเภอ/ เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/ Kwaeng          Amphur/ Khet  Province 

 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม              หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง ดงัน้ี 
           Holding the total number of                                    Shares   And have the rights to vote equal to              Votes as follows 

  หุน้สามญั           หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 Ordinary share            Shares     And have the rights to vote equal to                Votes  

  หุน้บุริมสิทธิ               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       Preference share            shares     And have the rights to vote equal to                  Votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ช่ือ                                                 อาย ุ            ปี         อยูบ่า้นเลขท่ี ____ 
Name                                               Age            Years    Residing/ Located at no. 
ถนน                                   ตาํบล/ แขวง อาํเภอ   ______ 
Road                                          Tambol/ Kwaeng             Amphur/ Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    
Province                                   Postal Code                             

หรือ/ Or 

ช่ือ                                                     อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
Name        Age        Years Residing/ Located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/ แขวง                      อาํเภอ        
Road                                       Tambol/ Kwaeng                     Amphur/ Khet   
จงัหวดั                                  รหสัไปรษณีย ์      
Province                            Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํ
เคร่ืองหมาย  ท่ี   1. ระบุช่ือ
ผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 



   

 

 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ (Gen.Dr.Surapan Poomkaew) 

 (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 ของหนงัสือเชิญ

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี  2562) (Details of members of the Independent 
Directors of the Company are specified in Attachment 12 of the Notice of the 2019 
Annual General Meeting of Shareholders) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ใน

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-

576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/ our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/ our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 
March 28, 2019 at 13.30 a.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, 
Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/ we grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as follows: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/ our proxy to vote as per my/ our desire as follows: 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders No.1/2018. 

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

Agenda 2 To Consider and Acknowledge the Company’s Business Operation Results for the Fiscal Year ended 
December 31, 2018.  

 (ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี/ No Casting of votes on this agenda item is required.) 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  
Agenda 3 To consider and Approve the Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended December 

31, 2018.  

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํ
เคร่ืองหมาย  ท่ี   2.  
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2.  
 



   

 

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรเพ่ือจ่ายปันผลและสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve for the year 2018. 

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประวัติโดยสังเขปของ

บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระตามที่ส่ิงที่

ส่งมาด้วย 4) 
Agenda 5 To consider and Approve the Re-election of Directors to Replace those Who will Retire by Rotation. (Summary 

profiles of the proposed person to replace directors retiring by rotation as shown in Attachment 4) 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

The election of the complete set of the Board of Directors 

 เห็นดว้ย 

Approve 

 ไม่เห็นดว้ย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัรายนามต่อไปน้ี 
The election of the individual director, namely;  

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร/ 1. Mr. Yuth Vorachattarn   

 เห็นดว้ย 

Approve 

  ไม่เห็นดว้ย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

2. นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม/ 2. Mr. Kanokphand Chulakasam 

 เห็นดว้ย 

Approve 

 ไม่เห็นดว้ย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

 

 



   

 

3. ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภกัดี/ 3. Dr. Dhas Udomdhammadhaldi 

 เห็นดว้ย 

Approve 

 ไม่เห็นดว้ย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 
Agenda 6 To Consider and Approve the Director Remuneration for the Year 2019. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7) 
Agenda 7 To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and the Determination of the Audit fees for 

the Fiscal Year ended December 31, 2019. (details as shown in Attachment 7) 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8 Other matters (If any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 If the proxy does not vote consistently with my/ our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 

incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามท่ีเห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified my/ our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or 
in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf 
as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

 

 



   

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with 
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

 

 

หมายเหตุ/ Remarks 

1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/ her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this 
Proxy Form B. provided. 



   

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited  

 

ในประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2562 ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม Jupiter 4-6  อาคารชาเลน

เจอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี เลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on March 28, 2019 at 13.30 p.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, 
Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 
 

วาระที ่  เร่ือง   

Agenda Re: 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   

Agenda Re: 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   

Agenda Re: 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  



   

 

 วาระที ่  เร่ือง   

Agenda Re: 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   

Agenda Re: 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:  

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

  (...…………………...…………………….) 

 

 

 

 

 



   

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 14 

 
แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อมิแพค็ เมืองทองธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


