
 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         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   ต าบล/ แขวง          อ  าเภอ/ เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/ Kwaeng          Amphur/ Khet  Province 

 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง ดงัน้ี 
           Holding the total number of                                     Shares   and have the rights to vote equal to              Votes as follows 

  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 Ordinary share            Shares     and have the rights to vote equal to                Votes  

  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       Preference share            shares     And have the rights to vote equal to                  Votes 

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

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี         อยูบ่า้นเลขท่ี_________________ 
Name                                          Age         Years    Residing/ Located at no. 

ถนน                                       ต  าบล/ แขวง อ าเภอ________________ 
Road                                 Tambol/ Kwaeng                   Amphur/ Khet 

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                            Postal Code                             

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

 นายกนกพนัธ์ุ จุลเกษม (Mr. Kanokphand Chulakasam) 

 ดร. ธรรศ อุดมธรรมภกัดี (Dr. Dhas Udomdhammabhakdi) 

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้ นประจ าปี  2564) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 

specified in Attachment 11 of the Notice of the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders) 

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 

please mark  at  1. And give the 

details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2.  
If you make proxy by choosing No. 2, 

please mark  at  2.  
 



 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 

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. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 31
มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี เลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ต าบล
บา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

As my/ our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/ our behalf at the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders on March 31, 2021 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/ we grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as follows: 

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

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

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Shareholders’ meeting 2020. 

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

appropriate.  

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ส ำหรับปี 2563 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s business operation results for the year 2020.  

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

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษทั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
Agenda 3 To approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020.  

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

appropriate.  

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยปันผลส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2563 
Agenda 4 To approve the appropriation of legal reserve and dividend payment and for 2020. 

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

appropriate.  

 



 

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ประจ ำปี 2564 (ประวตัิโดยสังเขปตำมที่ส่ิงที่ส่ง
มำด้วย 3) 

Agenda 5 To approve the re-election of directors to replace those who will retire by rotation for the year 2021. 

(Summary profiles as shown in Attachment 3) 

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

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัรายนามต่อไปน้ี 
The election of the individual director, namely;  
1. นายปราจิน เอ่ียมล าเนา / 1. Mr. Prachin Eamlumnow 

  เห็นดว้ย 
Approve 

  ไม่เห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

2. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ / 2. Gen.Dr.Surapan Poomkaew 

  เห็นดว้ย 
Approve 

 ไม่เห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. นายอโณทยั เอ่ียมล าเนา / 3. Mr. Anothai Eamlumnow 

  เห็นดว้ย 
Approve 

 ไม่เห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 6425  
Agenda 6 To approve the Director Remuneration for the Year 2021. 

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

appropriate.  

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564  
Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the year 

2021.  

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

appropriate.  

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 



 

วำระที่ 8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 8 Other matters (If any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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 
  (...…………………...…………………….) 

 
 
หมำยเหตุ/ Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ 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. 



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited  

 

ในประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6  อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทอง
ธานี เลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2021 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. 

 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 



 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 

  (...…………………...…………………….) 
 


