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เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ของบริษทั ได้ถกู จัดเมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
บริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้น�ำส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่
รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั
มีรายได้รวมจ�ำนวน 224.77 ล้านบาท และมีผลก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีจำ� นวน 3.56 ล้านบาท รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ปรากฏตามรายงานประจ�ำปี 2563 ซึง่ บริษทั ได้เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษทั
และ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 8)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจ�ำปี 2563 และ
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษทั ได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญ
ั ชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป จึงขอ
นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�ำปี 2563 เรื่อง “งบการเงิน”
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีรายได้จำ� นวน 224.77 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิจำ� นวน 3.56 ล้านบาท และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
จ�ำนวน 1.52 ล้านบาท ยังคงท�ำให้บริษัทขาดทุนสะสมจ�ำนวน 3.28 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
2563*
2562
1. รายได้ (ล้านบาท)
224.77
164.55
2. ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
3.56
1.33
3. ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (ล้านบาท)
1.52
1.33
4. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)
(3.28)
(4.81)
5. จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
466
466
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
-

2561
135.72
3.40
2.42
(6.13)
466
-

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องน�ำเงินก�ำไรสุทธิมาใช้เพื่อขยายการด�ำเนินงานของบริษัทต่อไป
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ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามพ.ร.บ.มหาชนมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่
ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลประกอบการในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 17. กาํ หนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาํ ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออก
จากตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระ มีดังนี้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
3. นางสาวสุณีย์ มัตตัญญุกุล กรรมการอิสระ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1–31 ธันวาคม 2563
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�ำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
จากนั้นจึงน�ำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเบื้องต้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หากเห็นชอบก็จะ
น�ำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความ
เหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ในครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรอง และการพิจารณา
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั แล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่น
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และนางสาวสุณยี ์ มัตตัญญุกลุ ซึง่ เป็นกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่
ในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้รว่ มกันพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท
4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ปี 2564 ในอัตราเท่ากับปี 2563 ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 - 2564
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายมนู เลียวไพโรจน์(1)
ประธานกรรมการ
(2)
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
		
ประธานกรรมการบริหาร
(2)
3. นายบุญเลิศ นราไท
กรรมการ/ผู้จัดการใหญ่
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์
กรรมการ
(3)
5. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการ
6. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
กรรมการอิสระ
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
กรรมการสรรหาฯ
		
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
7. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
กรรมการอิสระ
		
กรรมการตรวจสอบ
		
ประธานกรรมการสรรหาฯ
		
กรรมการบรรษัทภิบาล
8. นางสาวสุณีย์ มัตตัญญุกุล(4)
กรรมการอิสระ/
		
กรรมการตรวจสอบ
		
กรรมการสรรหา
		
กรรมการบรรษัทภิบาล
		
รวม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บาท/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
2564
2563
273,000
150,000
20,000
20,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
573,000
5,000
- ไม่มี 5,000
5,000
- ไม่มี -

273,000
150,000
20,000
20,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
573,000
5,000
- ไม่มี 5,000
5,000
- ไม่มี -

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
-

-

หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563
แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาท ตั้งแต่เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน
(2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายบุญเลิศ นราไท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
(3) ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายงาน
ประจ�ำปี เรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และข้อบังคับบริษัท
ข้อ 33 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3)
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2563 บริษทั ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านตามที่เสนอมา มีคุณสมบัติไม่ขัดกับ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี
เลขที่ใบอนุญาต
นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต
6014
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
4807
นางสาวรสพร เดชอาคม
5659
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
5872

จ�ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี
ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

*ผู้สอบบัญชีของบริษัทเดิม คือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ได้ท�ำการตรวจสอบบัญชีครบ 7 ปี แล้ว ตามหลักเกณฑ์ปีนี้จึงต้องมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
ใหม่

ในปี 2564 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจ�ำปี อยู่ที่ 1,280,000 บาท เท่ากับ
ปี 2563 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง รายละเอียดตามตารางข้างล่าง
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563-2564
รายการ		
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)
3. ค่าตรวจสอบรายงานประจ�ำปี
4. ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รวมทั้งสิ้น

2564
740,000
360,000
100,000
80,000
1,280,000

2563
740,000
360,000
100,000
80,000
1,280,000

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพือ่ ขออนุมตั ิจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้ง
บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2564 และก�ำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจ�ำนวน 1,280,000
บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง
บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับปี 2564 และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,280,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทก�ำหนดวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่าน
ใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะ
โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษทั กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563
ของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง
21
222,619,301
70.2580
รับมอบฉันทะ
13
94,240,610
29.7420
รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจ�ำนวนหุ้นได้ 316,859,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีจ�ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มด�ำเนินการประชุมได้
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่าง
วันที่ 13 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
และมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจ�ำนวนหุ้นได้ 319,466,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.56 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้ทั้งหมด มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง
23
225,225,801
70.5006
รับมอบฉันทะ
13
94,240,610
29.4994
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการ
ทั้งหมด ประกอบด้วย
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
และกรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายบุญเลิศ นราไท
กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
6. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
7. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีจ�ำนวน 1 ท่าน เนื่องจากป่วย คือ
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
			
ค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต แกล้วเดชศรี นายพรชัย จันทรศุภแสง นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ และ
นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์
ผู้แทนจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดยนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และนางสาวณัฐณี ชีวรุโณทัย
ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวกิติยา พักษาหาร และท�ำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน
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วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั บัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ยกเว้น
ผู้รับมอบฉันทะแบบข.ที่จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล�ำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน�ำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสำ� หรับวาระนัน้ ๆ กรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการ
ซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ
กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังทีท่ า่ นได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้ วาระที่ 7 เรือ่ ง การพิจารณาการ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน
บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่มีกรณีดังนี้
(1) มีการท�ำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก�ำกับ
(3) มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่
		หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าและลงลายมือชื่อก�ำกับทุกครั้ง
4. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. มติของที่ประชุม
		- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
		- วาระที่ 1, 3, 4, 7 และ 9 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
		- วาระที่ 5, 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
		 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		- วาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
โดยบริษัทจะขอรับคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แล้วน�ำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจาก
จ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
ขอเรียนเชิญคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ซึ่งได้ประชุม
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ตามส�ำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 10-17 ที่ได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย
319,466,411 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
- ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
- บัตรเสีย
0 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่
ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
ชี้แจงผลการด�ำเนินงานของบริษัท
นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้ จากผลการด�ำเนินของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้จ�ำนวน 165.96 ล้านบาท และมีผลก�ำไรสุทธิทั้งสิ้นจ�ำนวน 1.33 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
- Consumer IT Media มีการปรับภาพลักษณ์ของสื่อให้ตรงกับเนื้อหาและแนวโน้ม พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
มากยิง่ ขึน้ โดยมีการ Re-Brand เว็บไซต์ ARIPFAN เปลีย่ นเป็น techhub ซึง่ เป็นเว็บไซต์ทรี่ วมทิป เทคนิค How to ในการ
ใช้สินค้าไอที และปรับเว็บไซต์ COMMART จากเดิมเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสนับสนุนงานคอมมาร์ต เป็น IT Buyer guide
มีการรีวิวสินค้า เปิดด�ำเนินการตลอด 365 วัน การปรับปรุงเว็บไซต์นี้เพื่อตอบสนองทางการตลาดมากขึ้น เริ่มตั้งแต่
เว็บไซต์คอมมาร์ตจะการสร้างการรับรู้สินค้า ท�ำหน้าที่เปรียบเทียบ แนะน�ำการซื้อสินค้า และสามารถปิดการขายได้
ผ่านงานคอมมาร์ต 3 ครั้ง/ปี และผู้บริโภคสามารถศึกษาการใช้งาน ทิป เทคนิคต่าง ๆ ผ่านทาง techhub
- สื่อธุรกิจ นิตยสารรายเดือน Business+ โดยได้รับการยอมรับ และมีหนังสือฉบับพิเศษ 3 เล่ม ได้แก่
		 • Top 1000 เป็นหนังสือทีร่ วบรวมบริษทั ทีม่ รี ายได้สงู สุด 1,000 บริษทั และท�ำการวิเคราะห์ธรุ กิจในส่วน
			 อุตสาหกรรมต่างๆ
		 • Top Insurance รวบรวมข้อมูลบริษัทในส่วนอุตสาหกรรมประกันภัย และ
		 • Top University รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
2. ธุรกิจการจัดงาน ปี 2562
- Commart ย้ายสถานทีจ่ ดั งานไปทีศ่ นู ย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทคเป็นครัง้ แรก ได้รบั การสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริโภคเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเขตสมุทรปราการมียอดขายเพิม่ ขึน้ เป็นอันดับต้น ๆ
- งานมอบรางวัลประจ�ำปี Thailand Top Company Award และ Thailand SME Award เป็นงานมอบรางวัล
ให้บริษทั ทีม่ ผี ลประกอบการดีเด่น
- จัดงานสัมมนาโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานเสวนา Thailand Digital ID Symposium 2019 เป็น
งานทีร่ วบรวมกรณีศกึ ษาในการใช้ Digital ID ทัว่ โลกมาแสดงในประเทศไทย และงาน E-Tax Symposium เพือ่ ช่วยกระตุน้
และความรูใ้ ห้ผปู้ ระกอบการในการปรับตัวเพือ่ ใช้ระบบ E-Tax
3. บริการด้านดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้
- Digital Agency ใช้จุดแข็งในด้านของคอนเทนต์มาท�ำการตลาดให้ลูกค้า เช่น การดูแล Social Media
การจัดแคมเปญออนไลน์ตา่ ง ๆ หรือการพัฒนาเว็บไซต์
- Multimedia e-bookshelf สร้าง bookshelf ส�ำเร็จรูปทีเ่ ป็น Digital bookshelf ให้หน่วยงานต่าง ๆ รวม
ถึงมีเครือ่ งมือในการให้หน่วยงาน หรือองค์กรสามารถน�ำหนังสือแบบเล่มเปลีย่ นให้เป็นรูปแบบดิจทิ ลั
- Enterprise learning Platform เป็นแพลตฟอร์มทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาเพือ่ ช่วยบุคลากรในองค์กร โดยในปี 2562
ได้รวมความสามารถของ Multimedia e-bookshelf กับ Enterprise learning Platform เข้าด้วยกันในแบรนด์
ชือ่ Wisimo เพือ่ ท�ำให้สนิ ค้ามีจดุ แข็ง และความสามารถแข็งขันกับตลาด
บริษทั ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยก�ำหนดให้บริษทั รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกหน่วยงาน
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุม้ ครอง
ในปี 2562 บริษัทได้ด�ำเนินการจัดอบรม พนักงาน ผู้บริหารและคณะกรรมการ เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และก�ำหนดให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในด�ำเนินการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ไม่มขี อ้
ร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
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วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ�ำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประธานฯ ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า
งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการรับรองจากผูส้ อบบัญชีถกู ต้องและเห็นควรให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงาน
ประจ�ำปีหน้า 83-109 และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของ
บริษัทส�ำหรับปี 2562 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า งบแสดงฐานะการเงินในปี 2562 บริษทั
มีสนิ ทรัพย์รวม 235 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 2 ล้านบาท ตามรายงานประจ�ำปีหน้า 83 โดยมีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ลดลงจากปีก่อน -32 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเพิม่ ขึน้ 9 ล้านบาทจากการลงทุนในระบบ Wisimo หนีส้ นิ รวม จ�ำนวน 28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้
การค้าปกติ และส่วนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 207 ล้าน เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท จากก�ำไรสุทธิปี 2562
อัตราส่วนทางการเงิน Current ratio ปี 2562 อยู่ที่ 7 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่จากอัตราส่วนนี้
บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการค่อนข้างสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.13 เท่า และอัตรามูลค่าหุ้นอยู่ที่ 0.44 บาท
ต่อหุ้น ใกล้เคียงกับปีก่อน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้ 166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29 ล้านบาท มาจาก
รายได้การจัดแสดงสินค้าและรายได้โครงการพิเศษซึ่งมีต้นทุนสูง ท�ำให้มีต้นทุนอยู่ที่ 118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24
ล้านบาท ก�ำไรขั้นต้น อยู่ที่ 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย อยู่ที่ 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6
ล้าน มีการตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จึงท�ำให้ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562 อยู่ที่ 1.3
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท เมื่อค�ำนวณอัตราก�ำไรขั้นต้น อยู่ที่ 27.95% ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 30.44%
ถึงแม้บริษัทมีจ�ำนวนเงินก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ก�ำไรที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จึงท�ำให้อัตราก�ำไร
ขั้นต้นลดลงจากปีก่อน อัตราก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 0.8% ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 2.48% และอัตราก�ำไรต่อหุ้นปี 2562 อยู่ที่ 0.003
บาทต่อหุ้น
สถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า ตามรายงานประจ�ำปีหน้า 98-99 หมายเหตุงบการเงินข้อ 9, 10 และ 13
1. สินค้าคงเหลือ ปี 2562 ราคาทุน 0.74 ล้านบาท มีการตั้งส�ำรองสินค้าล้าสมัย 0.62 ล้านบาท คงเหลือ 0.12
ล้านบาท บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร
2. ลูกหนี้การค้าอายุมากกว่า 12 เดือน จ�ำนวน 0.61 ล้านบาท บริษัทสามารถบริหารหนี้ ขายหนี้ให้บริษัท
ที่เชี่ยวชาญในการติดตามหนี้น่าจะดีกว่าหรือไม่
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัทมีการซื้อเพิ่มในปี 2561 จ�ำนวน 0.96 ล้านบาท และในปี 2562 จ�ำนวน 0.93
ล้านบาท บริษัทมีภาระต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่เป็นประจ�ำทุกปีหรือไม่ เราสามารถจัดการรายจ่ายนี้ได้หรือไม่
4. รายงานประจ�ำปีหน้า 23 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป อัตราส่วนสภาพคล่อง 7 เท่า และอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุน 0.13 เท่านั้น บริษัทมีเงินสดหมุนเวียนในกิจการสูงซึ่งเป็นข้อดี แต่ในขณะเดียวกันท�ำให้บริษัทมีไขมันส่วนเกินมาก
ไปหรือไม่ฝากบริษัทพิจารณา
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า
1. สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเก่า ถ้าบริษัทยังขาดทุนอยู่การตัดหนังสือบริจาคจะไม่ได้รับสิทธิ
ทางภาษี นอกจากนี้บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลรักษาสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ทางผู้บริหารได้พิจารณาการจัดการ
สินค้าเพื่อให้บริษัทได้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันถ้าบริษัทมีกิจกรรม บริษัทจะพิจารณาการใช้สินค้าคงเหลือก่อน
เพื่อลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้าภายนอก ดังจะเห็นได้ว่าสินค้าคงเหลือของบริษัทจะลดลงเรื่อย ๆ
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2. ลูกหนี้การค้า บริษัทจะรับไว้พิจารณา และศึกษาหาแนวทางต่อไป
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว บางส่วนต้องตัดออกจากบัญชีและต้องซื้อใหม่
มาเปลี่ยนเพื่อให้การท�ำงานดีขึ้น ขอให้สังเกตว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยกมาต้นปี 2561 มีจ�ำนวน 21 ล้านบาท อัตราส่วน
การซื้อทรัพย์สินใหม่มาทดแทนน้อยมาก ซึ่งผู้บริหารทุกท่านตระหนักถึงรายจ่ายในการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั
สําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้
- เห็นด้วย
319,466,411 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
- ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
- บัตรเสีย
0 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีรายได้จำ� นวน 165.96 ล้านบาท และมีผลก�ำไรสุทธิทงั้ สิน้ จ�ำนวน 1.33 ล้านบาท แต่เนือ่ งจากบริษทั
มีขาดทุนสะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่าย
เงินปันผล
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย
319,466,411 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
- ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
- บัตรเสีย
0 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า บริษทั ได้มนี โยบายขยายธุรกิจเพิม่ เติมทางด้านการให้บริการแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) และการให้บริการรับช�ำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment
Gateway) จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 15 ข้อ คือ ข้อที่ 57 – 71
และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�ำนวน 56 ข้อ แก้เป็น 71 ข้อ เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นั้น บริษัทควรมีเป้าหมายต้องใช้ทุนในการ
ด�ำเนินการเท่าไร วางแผนว่าจะมีรายได้และก�ำไรเพื่อให้แผนงานสมบูรณ์ขึ้น ในการประชุมครั้งหน้าจะได้น�ำมาประเมินว่า
ได้มีการด�ำเนินการเป็นอย่างไร
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขอบคุณส�ำหรับข้อคิดเห็น จะรับไปด�ำเนินการต่อไป
ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง

319,466,411
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
เพื่อความสะดวกในการจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัทจึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 44 ให้สอดคล้องกับพระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามหนังสือ
เชิญประชุมหน้า 5)
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ชี้แจ้งว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีระบบในการยืนยันตัวตนของ
ผูถ้ อื หุน้ และกรณีผถู้ อื หุน้ ทีม่ หี ลายพอร์ตจะมีเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ต่างกัน จะมีการรวบรวมคะแนนเสียงในการลงมติอย่างไร
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับ บริษัทจะถือเป็นธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่น
จะได้หรือไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า มีมาตรฐาน NDID เรือ่ งการแสดงตัวตนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานของรัฐตั้งขึ้นมาในการออกใบอนุญาตเพื่อแสดงตัวตน เนื่องจาก ARIP อยู่ในธุรกิจประเภทสื่อและคอนเทนต์
บริษทั จึงเน้นทีส่ อื่ ดิจทิ ลั และงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ contents ธุรกิจการจัดงานจะมีทงั้ ออนไลน์และออฟไลน์ ซึง่ จะต้องมีระบบ
การช�ำระเงินตามวัตถุประสงค์ทขี่ อจดเพิม่ เติมไป คาดว่าสิน้ ปีนนี้ า่ จะเห็นการจัด Online exhibitions ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ส�ำหรับงานที่เป็นทางด้านเทคนิคไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัท ขอเป็น Step ต่อไป
ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย
319,466,411 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
- ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
- บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
- งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธาน ฯ ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระตาม พ.ร.บ.
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 17 กาํ หนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาํ ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุด
เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง โดยในปีนกี้ รรมการทีต่ อ้ งออกจากตาํ แหน่งกรรมการของบริษทั ตามกาํ หนดวาระมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 2 ท่าน
มีรายนาม ดังนี้
1. นายบุญเลิศ นราไท		กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
2. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์		กรรมการอิสระ
บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ตามกระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม - 12 มิถนุ ายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ปรากฏว่า ไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�ำการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย
13
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บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก�ำหนด จากนั้น จึงน�ำเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และน�ำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมาว่า
กรรมการทั้ง 2 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 18-19
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนน
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส�ำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าทีด่ า้ นหน้าประตู
หลั ง จบการประชุ ม และขอเชิ ญ กรรมการที่ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง ตามวาระออกจากห้ อ งประชุ ม เพื่ อ ความโปร่ ง ใสใน
การลงมติการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
7.1 นายบุญเลิศ นราไท ต�ำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการใหญ่
- เห็นด้วย
319,466,411 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
- บัตรเสีย
0 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
7.2 รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย
319,466,411 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
- บัตรเสีย
0 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับปี 2563 เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 573,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีกอ่ น (รายละเอียดตามหนังสือ
เชิญประชุมหน้า 6-7)
ตารางค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
ประธานกรรมการ(1)
ค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท
(2)
กรรมการ/กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท
ประธานกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนรายเดือน 150,000 บาท
กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มี ประธานสรรหาฯ/กรรมการสรรหาฯ
ค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มี ประธานบรรษัทภิบาล/กรรมการบรรษัทภิบาล ค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มี 14
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ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 		
สิทธิประโยชน์อื่น
		

ครั้งละ 5,000 บาท
- ไม่มี - ไม่มี ครั้งละ 5,000 บาท
ครั้งละ 5,000 บาท
- ไม่มี -

หมายเหตุ (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 273,000 บาท แต่ขอรับค่าตอบแทนลดลงเดือนละ
		 73,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน
(2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายบุญเลิศ นราไท และดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอทีจ่ ะไม่รบั ค่าตอบแทนจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 หมายเหตุ (3) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธาน
กรรมการบริหาร ขอลดค่าตอบแทนรายเดือนจากเดิมเดือนละ 220,500 บาท รับจริงเดือนละ 120,500 บาท แต่ดใู นตาราง
ค่าตอบแทนระบุไว้ 150,000 บาท อยากทราบว่าตัวเลขไหนคือตัวเลขที่ถูกต้อง
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชีแ้ จงว่า ทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุม ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2557-มีนาคม 2559
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ในปี 2557-2558 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารรายเดือน เดือนละ 220,500 บาท แต่นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ขอรับเงินเดือนจริง
เดื อ นละ 120,500 บาท ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน 2557-มี น าคม 2559 และในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ปี 2559
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ขอลดอัตราเงินเดือนลงเหลือเดือนละ 150,000 บาท แต่จากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น นายมินทร์
อิงค์ธเนศ ของดรับค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559-ธันวาคม 2561
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชีแ้ จงว่า ในปี 2563 นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการยังขอลดค่าตอบแทน
รายเดือนลงเดือนละ 73,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท และในช่วง COVID-19 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท มีความตั้งใจแบ่งเบาภาระบริษัทโดยการขอลดค่าตอบแทนลงประมาณ 30% จ�ำนวน 2 เดือน
ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับ
ปี 2563 จ�ำนวน 573,000 บาทต่อเดือน และค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้
- เห็นด้วย
318,516,411 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.7026
- ไม่เห็นด้วย
950,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.2974
- บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยอยู่ในที่ประชุมหรือฝากมอบฉันทะลงคะแนนล่วงหน้า
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ลงคะแนน
เสียงล่วงหน้า
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้แก่
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร
เดชอาคม หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563 เป็น
จ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,280,000 บาท ทัง้ นีไ้ ม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีไ่ ด้จา่ ยตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 8
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นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า
1. ในวาระนี้ อ้างอิงตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แต่ในความเป็นจริง
ควรอ้างอิงข้อบังคับบริษทั ข้อ 33 (6) หน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุม เพราะข้อบังคับบริษทั จัดท�ำให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
2. การตรวจสอบ BOI จะหมดปีไหน และได้รับการสนับสนุนแบบไหน
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า ได้รบั การสนับสนุนทางด้านซอฟต์แวร์ ระยะเวลา
การส่งเสริม 8 ปี ปัจจุบันคงเหลือสิทธิอีกประมาณ 2 ปี จะหมดประมาณ ปี 2564
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และ
ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย
318,516,411 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.7026
- ไม่เห็นด้วย
950,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.2974
- บัตรเสีย
0 เสียง
- งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
นายปิพณ พึ่งบุญพระ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า
1. ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อรายได้ในการจัดงานและธุรกิจหนังสือนิตยสารอย่างไร
2. ธุรกิจนิตยสารยังท�ำก�ำไรอยู่ไหม ยอดขายโฆษณา ยัง Cover รายจ่ายในการพิมพ์หนังสือไหม
3. พนักงานบริษัทมีทั้งหมดกี่ท่าน
4. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 เรื่องที่ดินเป็นที่ดินของส�ำนักงานบริษัทไหม และอยู่ที่ไหน
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า
1. COVID-19 มีผลกระทบต่อธุรกิจสื่อตั้งแต่ต้นปี ทุกบริษัทได้รับผลกระทบ มีสื่ออย่างเดียวที่มีความสามารถ
เติบโตได้คือ Online หรือ Digital Media เป็นสิ่งหนึ่งที่ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาที่บริษัทปรับเปลี่ยนมาทางด้านนี้
2. ธุรกิจหนังสือมีผลกระทบมากจากเดิมบริษัทมี 6-7 หัวหนังสือ ปัจจุบันมี Business+ ก็ยังเป็นที่นิยม เช่น
สกูป๊ พิเศษ การลงหน้าปก ประโยชน์ทไี่ ด้จากหนังสือไม่ใช่มาจากรายได้โฆษณา แต่มาจากคุณค่าของหนังสือ บทความแต่ละ
บทความทัง้ ทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โดยบริษทั น�ำหนังสือเป็นตัวน�ำในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงาน
Top Company Award, Top SME มอบรางวัลให้บริษัทดีเด่นด้านต่าง ๆ การจัดท�ำหนังสือ Supplement ปีละ 3 เล่ม
จัดงาน E-Tax Symposium เป็นต้น ดังนัน้ ธุรกิจหนังสือจะสร้างก�ำไรยาก แต่ทำ� ให้บริษทั สามารถจัดท�ำธุรกิจต่อยอดเสริม
รายได้ขึ้นมาเพื่อจุนเจือธุรกิจหนังสือ
3. บริษัทมีพนักงานประมาณ 78 คน บริษัทเน้นการใช้ Outsource จะไม่จ้างพนักงานเพื่อมาเป็นต้นทุนคงที่
กรณีบริษัทได้โปรเจ็กต์ บริษัทจะมีทีมงานในการคิด ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ก�ำกับ และผู้ประสานงาน โดยจะจ้างบุคคล
ภายนอกในการผลิต เพื่อให้ผลงานออกมาตามที่บริษัทก�ำหนด
บริษัทมีการออกแบบแพลตฟอร์มการอบรมให้กับธนาคารแห่งหนึ่ง และก�ำลังจะขยายไปมหาวิทยาลัย บริษัท
มีนโยบายสร้างแพลตฟอร์มและเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท “Knowledge Provider”
Digital Marketing ปัจจุบันมีบริษัท โรงพยาบาล ธนาคาร เป็นลูกค้า ซึ่งปรับจากสิ่งพิมพ์มาเป็น Digital ไม่ว่า
จะเป็น Facebook, website, bookshelf
Exhibition บริษัทมีงานคอมมาร์ต 3 งานต่อปี คาดว่าจะมี Online Platform ภายในสิ้นปีนี้ งานรับรางวัล 2
งานต่อปี และงานสัมมนาอื่น ๆ อีก
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4. ที่ดินเป็นอาคารพาณิชย์ 5 คูหาติดถนนรัชดาภิเษกใกล้กับเอสพละนาดรัชดา บริษัทไม่ได้มีนโยบายเก็งก�ำไร
ในที่ดิน แต่เน้นในธุรกิจหลักที่เป็นเป้าหมายของบริษัท
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ Business Big data ในเรื่องของ Cloud ในการที่เราจะมี
Storage ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า Cloud มี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. Operator ของ Cloud ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 4-5 ร้อยล้าน ต้องมี Data Center, ISO 27001 และ
มาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งสเกลในประเทศไทยไม่ใหญ่พอ ตอนนี้มี Amazon กับ Microsoft 2 ค่ายนี้ใหญ่กว่า 50-100 เท่า และ
ลงทุน 5,000 – 10,000 ล้าน
2. ผู้ประยุกต์ใช้ Application บน Cloud
ARIP เป็นผู้ประยุกต์ใช้ Application บน Cloud จัดท�ำระบบ LMS ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้เรียนรู้
ทดสอบความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง แนะน�ำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น อบรมพนักงานพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ในการท�ำงาน เหมาะส�ำหรับธุรกิจที่มีการ Turn over สูง ที่จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน ปัจจุบัน
บริษทั ได้พฒ
ั นาระบบเพิม่ การทดสอบก่อนอบรม เพือ่ วิเคราะห์ประเมินความถนัด และความรูท้ ตี่ อ้ งการรูเ้ พิม่ เติม ซึง่ สามารถ
เรียนบนมือถือได้
บริษทั พัฒนาแพลตฟอร์มโดยใช้ cloud เป็นสือ่ ทีจ่ ะกระจายไปถึงบุคคล และเนือ้ หาทีเ่ ป็น Knowledge based
เพื่อที่จะขายความรู้ ไม่ใช่ขายสินค้า ไม่ใช่ขายโฆษณา ซึ่งจะเป็นแนวโน้มธุรกิจใหม่ของบริษัท ARIP จะไม่ด�ำเนินธุรกิจสื่อ
รูปแบบเดิม แต่จะใช้อำ� นาจของสือ่ เดิมในการทีจ่ ะหารายได้อนื่ เพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันบริษทั ก็พร้อมทีจ่ ะออกจาก Safe zone
เพื่อเข้าสู่ดิจิทัล ในเรื่องของ Exhibition, Media, Content, Platform ตลอดจน Cloud ในฐานะผู้ใช้ที่ดีแต่ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นเจ้าของ Cloud
นายณรงค์ชัย สิมโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า งาน Commart ที่จะเริ่มวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ในการขายพื้นที่ดีกว่าหรือ
แย่กว่าครั้งที่ผ่านมา
นายพรชัย จันทรศุภแสง กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า ถ้าเทียบกับเดือนมีนาคมทีผ่ ่านมา จ�ำนวนบูธทีข่ ายในครั้งนีก้ ลับสู่ภาวะ
ปกติ ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถ้าเมื่อเทียบกับการขายพื้นที่ทั่วไปถือว่าท�ำได้ดี
แต่ถ้าเทียบในเรื่องของรายได้ก็ค่อนข้างยากขึ้น เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดมาตรการ COVID-19 ต้องจ�ำกัดคนเข้างาน ขยายพื้นที่
ทางเดินในงานเพิม่ ขึน้ ท�ำให้พนื้ ทีส่ ำ� หรับขายลดลง ถ้าเปรียบเทียบกับงานต้นปี สถานการณ์กลับมาดีขนึ้ รายได้นา่ จะดีกว่า
งานต้นปี แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติยังไม่ได้ จึงเป็นที่มาในการพัฒนาธุรกิจใหม่ Online Exhibition และ
Payment gateway เป็นการเตรียมแนวทางใหม่ เพื่อหามิติใหม่ กลุ่มเป้าหมายใหม่ และอนาคตที่จะไป คือ Big data
เมื่อไม่มีค�ำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอ
แนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
						
ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม
							
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
						
						
ลงชื่อ _________________________เลขานุการบริษัท
							
(นายชาญชัย บุณยสุรกุล)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 2

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
- ทางตรง
(30 ธ.ค. 2563)
- ทางอ้อม
การศึกษา

การฝึกอบรม
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
(จ�ำนวน 3 กิจการ)

- บริษัททั่วไป (จ�ำนวน 5 กิจการ)

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมาย
ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง
มีคณ
ุ สมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
การเข้าประชุมในรอบปี 2563
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
67 ปี
ไทย
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 206,338,000 หุ้น (44.28%)
-ไม่มี- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
- ปริญญานิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ,์ Dominican University of California,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศ
ไต้หวัน
- Thailand Insurance Leadership Program (2011)
- Director Accreditation Program (DAP) (2005)
- The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)
- บมจ. เออาร์ไอพี
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มี.ค.2532 - ปัจจุบนั
- บมจ. เอสพีวีไอ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2554 - ปัจจุบัน
- บมจ. บิซเิ นส ออนไลน์
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2546 - ปัจจุบนั
- บมจ. ไอที ซิตี้
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2539 - 2562
- บมจ. เอสวีโอเอ
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
2556 - 2560
- บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน
- บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ
2549 - ปัจจุบัน
- บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ
2543 - ปัจจุบัน
- บจ. คอร์ แอนด์ พีค
กรรมการ
2538 - ปัจจุบัน
- บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ
2530 - ปัจจุบัน
33 ปี (10 มี.ค. 2532 – ปัจจุบัน)
-ไม่มีใช่

-ไม่มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
2. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
- ทางตรง
(30 ธ.ค. 2563)
- ทางอ้อม
การศึกษา

การฝึกอบรม
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
(จ�ำนวน 3 กิจการ)
- บริษัททั่วไป (จ�ำนวน 3 กิจการ)

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมาย
ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง
มีคณ
ุ สมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
การเข้าประชุมในรอบปี 2563
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

กรรมการ
55 ปี
ไทย
-ไม่มี-ไม่มี- DBA, Doctor of Business Administration,
University of Manchester (U.K.)
- ASEP, Advanced Senior Executive Program,
Kellogg School of Management (U.S.A.)
- MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.)
- FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified
Accountants (U.K.)
- FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants
- FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)
- IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
- DAP, Director Accreditation Program
Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)
- บมจ. เออาร์ไอพี
- บมจ. ไอทีซิตี้
- บมจ. เอสวีโอเอ
- บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
- บจ. ดิจิเทค วัน
- บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
- บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์
- บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)
- บจ. เอเซิร์ทส์
- บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน
- บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
12 ปี (13 ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน)
-ไม่มี-

กรรมการ ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2549 - 2563
กรรมการ
2563 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2549 - 2563
กรรมการ
2543 - 2563
กรรมการ
2549 - 2562
กรรมการ
2543 - 2561

ใช่

-ไม่มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ มัตตัญญุกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
- ทางตรง
(30 ธ.ค. 2563)
- ทางอ้อม
การศึกษา
การฝึกอบรม
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
(จ�ำนวน 1 กิจการ)
- บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)

กรรมการอิสระ
64 ปี
ไทย
-ไม่มี-ไม่มี- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 178/2020
- บมจ. เออาร์ไอพี		 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
พ.ย. 2563 -		ปจั จุบนั
				 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
				 กรรมการบรรษัทภิบาล
- ส�ำนักงานสรรพากร นักตรวจสอบบัญชีชำ� นาญการพิเศษ
พืน้ ทีช่ ลบุรี 1		 				 2555 - 2560
5 เดือน (10 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน)
-ไม่มี-

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมาย
ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง
มีคณ
ุ สมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและ ใช่
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน -ไม่มีกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
การเข้าประชุมในรอบปี 2563
เนือ่ งจากได้รบั การแต่งตัง้ ตามมติทปี่ ระชุมกรรมการครัง้ ที่ 6/2563 วันที่ 10 พฤจิกายน
2563 จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทปี 2563
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4)
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมส�ำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอี่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
2. เป็นผูป้ ระกอบกิจการหรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีร่ บั เงิน
เดือนประจ�ำหรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

คุณสมบัติ
เป็น
เป็น
มี
มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี

เป็น

ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้ก�ำหนดเข้มกว่าของส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียด
ในรายงานประจ�ำปี หน้า 37)
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และการออกเสียลงคะแนน
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้จดั ขึน้ ณ ท้องทีอ่ นั เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียน
ก�ำหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ปี่ ระธานก�ำหนด ณ ทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุม
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ข้อ 31. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าคน หรือ
มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และไม่วา่ กรณี
หนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ำ� หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ก็ให้ทปี่ ระชุมเลือกผูถ้ อื
หุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน
ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลง
คะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก�ำหนด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
		 (ค) การท�ำ แก้ไข หรือเลิก สัญ ญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่ว นที่ส�ำคั ญ
		 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคล
		 อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
		 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
		 (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
		 (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�ำเนินการของบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไรและจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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(5) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�ำไรสมควร
พอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ ได้ และเมือ่ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุม
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระท�ำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียนของบริษัท
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึง
ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็น
ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 กรณีมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส�ำเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
2. นิติบุคคล
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองส�ำเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล
นั้น พร้อมประทับตราส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการทีม่ อี ำ� นาจของประเทศทีน่ ติ บิ คุ คลนัน้ ตัง้ อยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิตบิ คุ คลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอ�ำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- ส�ำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส�ำเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�ำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
3. คัสโตเดียน (Custodian)
กรณีผมู้ อบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน Custodian) ในประเทศไทยทีร่ บั ฝากและดูแลหุน้ ของ
บริษทั ให้แก่ผลู้ งทุนต่างประเทศทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียน ได้แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ด�ำเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
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- เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย
และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของ
ค�ำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม
ผูจ้ ดั การมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำ� ส�ำเนาค�ำสัง่ ศาลแต่งตัง้ เป็นผูจ้ ดั การมรดก
ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น�ำส�ำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ ส�ำเนาค�ำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
การมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2550 ได้ก�ำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จ�ำกัด
ไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ
แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั (ตามรายชือ่ กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ก�ำหนด)
ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แทน และส่งกลับมายังบริษทั ล่วงหน้า
ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
วิธีการมอบฉันทะ
1. มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
คนใดคนหนึ่ ง (ข้ อ มู ล กรรมการอิ ส ระ ปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส ่ ง มาด้ ว ย 5) โดยให้ ร ะบุ ชื่ อ พร้ อ มรายละเอี ย ดของบุ ค คล
ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จ�ำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายหนึง่ จะถือหุน้ ของบริษทั จ�ำนวนเท่าใด ผูถ้ อื หุน้ นัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้ โดยมอบฉันทะ
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
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รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
1. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ

อายุ 58 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่อยู่
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ไม่มี
ในการประชุมครั้งนี้		
ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการท่านอืน่ ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี้ : -ไม่ม-ี

2. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
ต�ำแหน่ง

อายุ 75 ปี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ไม่มี

ที่อยู่

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมครั้งนี		
้

ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการท่านอืน่ ในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี้ : -ไม่ม-ี

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการด�ำเนินงานในปี 2563 ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ�ำ
ปี 2563 หัวข้อดังนี้
- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 18
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34-44
- “การก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 48-51
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B.
......................................................

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

Date
(1) ข้าพเจ้า

อยูบ่ า้ นเลขที่

I/We

สัญชาติ

ตาบล/แขวง

Road

อาเภอ/เขต

Sub-district

จังหวัด

District

Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

As a shareholder of

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

เออำร์ไอพี
ARIP

รหัสไปรษณีย ์

Postal Code

จากัด (มหาชน)

Public Company Limited,

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Holding a total of

share(s) and have the right to vote equal to

Ordinary share

share(s) and have the right to vote equal to

หุน้ สามัญ

A.D.

Nationality

ถนน

No.

พ.ศ.

Month

votes as follow:
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

อายุ

1)

ปี

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Residing at No

Road

District

Sub-district

Province

Postal Code

หรือ / OR

2) นอ.พญ. อิศรญำ สุขเจริญ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Independent Director/ Chairman of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

อายุ 58 ปี
Age 58 years

3) รศ.ดร. เรณำ พงษ์เรืองพันธุ ์

อายุ 75 ปี
Age 75 years

หรือ / OR

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. Independent Director/ Member of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April
8, 2021 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic Room, 31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time
and place should the meeting be postponed.
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจำปี 2563 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2020
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income
for the year ended December 31, 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended
December 31, 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุ มัติ กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Item 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Appointment of the entire Board of Directors
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการบางราย ดังนี ้
Appointment of an individual director
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1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

Mr. Min Intanate

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

2. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
เห็นด้วย/ Approve
3. นางสาวสุณีย ์ มัตตัญญุกลุ
เห็นด้วย/ Approve

งดออกเสียง/ Abstain

Dr. Wilson Teo Yong Peng
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Miss Sunee Mattanyukul
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 6 พิจ ำรณำอนุ มัติ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
Item 6
To consider and approve determination of the directors’ remuneration
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2021
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 8 พิจำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Item 10 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded
as the vote cast by me/us as the shareholder.
(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting
considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the
proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 6

สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy
form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.
ลงชื่อ

Signed

ผูม้ อบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

Grantor

Grantee

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

Grantee

หมายเหตุ: 1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ตามแนบ
Remarks: 1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to
many proxies for splitting vote.
2. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.
3. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy
Form B.
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สิ่งทีว่สย่งมาด้
สิ่งที่สง่ มาด้
ลาดัวบย ทีล�่ ำ6ดับที่ 6

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท........................เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)............................................
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited...........................................
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 8, 2021 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic Room,

31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be
postponed.
วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

31

)
)
)

ผูม้ อบฉันทะ
Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ
Grantee
ผูร้ บั มอบฉันทะ
Grantee
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