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ขอเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจํําปีี 2565

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน)
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3. ข้้อบัังคัับของบริิษััทเกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการออกเสีียงลงคะแนน
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4. เอกสารหรืือหลัักฐานแสดงความเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�แทนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม	
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5. รายชื่่�อกรรมการอิิสระที่่�บริิษััทเสนอให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะ
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6. หนัังสืือมอบฉัันทะ
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7. แผนที่่�สถานที่่�ประชุุม	
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8. แบบฟอร์์มลงทะเบีียน (กรุุณานำมาในวัันประชุุม) หนัังสืือเชิิญประชุุม และรายงานประจำปีี รููปแบบ QR Code
ด้้วยคณะกรรมการบริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน) (“บริิษััท”) มีีมติิให้้เรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2565
ในวัันศุุกร์์ที่่� 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ อาคารเอ็็ม เอส สยามทาวเวอร์์ ชั้้�น 31 เลขที่่� 1023
ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120 เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ตามระเบีียบวาระการประชุุม
ดัังต่่อไปนี้้�
วาระที่่� 1	รัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564
	วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล: การประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้น้� ประจำปีี 2564 ของบริิษัทั ได้้ถููกจััดเมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน 2564 บริิษัทั
ได้้จััดทำรายงานการประชุุม ซึ่่�งได้้บัันทึึกถููกต้้องตามมติิของที่่�ประชุุม และได้้นำส่่งสำเนารายงานการประชุุมให้้ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยภายใน 14 วัันนัับแต่่วัันประชุุมฯ ตามที่่�กฎหมายกำหนด นอกจากนี้้�บริิษััทได้้เผยแพร่่รายงานดัังกล่่าวผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่� www.aripplc.com เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบรายงานการประชุุม และสามารถตรวจสอบความถููกต้้อง
(สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 1)
	ความเห็็นของคณะกรรมการ: เห็็นควรเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น รัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำ
ปีี 2564
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วาระที่่� 2	รัับทราบรายงานประจำปีี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริิษััท
	วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล: สรุุปผลการดำเนิินงานของบริิษััทในรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีี
รายได้้รวมจำนวน 169.22 ล้้านบาท และมีีกำไรสุุทธิิจำนวน 5.20 ล้้านบาท รายละเอีียดผลการดำเนิินงานของบริิษััทปรากฏตาม
รายงานประจำปีี 2564 ซึ่่ง� บริิษัทั ได้้เผยแพร่่ผ่า่ นทางเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ เว็็บไซต์์ของบริิษัทั และ QR Code ในแบบฟอร์์ม
ลงทะเบีียน (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 8)
	ความเห็็นของคณะกรรมการ: เห็็นควรเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น รัับทราบรายงานประจำปีี 2564 และรายงาน
ของคณะกรรมการบริิษััท
วาระที่่� 3	พิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะทางการเงิิน และงบกํําไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของบริิษััท สํําหรัับรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแล้้ว
วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล: บริิษััทได้้จััดทํํางบแสดงฐานะการเงิิน และงบกํําไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ สํําหรัับรอบปีีบััญชีี
สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต และได้้ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว เห็็นว่่าถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป จึึงขอนํําเสนอ
ต่่อที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ ตามพระราชบััญญััติบริ
ิ ษัิ ทมห
ั าชนจํํากััด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอีียดปรากฏ
ตามรายงานประจำปีี 2564 เรื่่�อง “งบการเงิิน”
ความเห็็นของคณะกรรมการ: เห็็นควรเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น พิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะทางการเงิินและ
งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ สำหรัับรอบปีีบััญชีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งได้้ผ่่านการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาตแล้้ว
วาระที่่� 4	พิิจารณาอนุุมััติิงดจ่่ายเงิินปัันผล สำหรัับผลการดำเนิินงานสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล: จากผลการดำเนิินงานของบริิษััท ในรอบปีีบััญชีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา
บริิษััทมีีรายได้้รวมจำนวน 169.22 ล้้านบาท กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี 5.07 ล้้านบาท และมีีขาดทุุนสะสมยกมา 3.28
ล้้านบาท ทำให้้มีีกำไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรร 1.79 ล้้านบาท เนื่่�องจากกำไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรรมีจี ำนวนน้้อย และสถานการณ์์เศรษฐกิิจ
ที่่�ยังั ไม่่แน่่นอน บริิษััทจึึงเห็็นควรสำรองกำไรสะสมเพื่่�อขยายการดำเนิินงานของบริิษััท ดัังนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทจึึงเห็็น
สมควรงดจ่่ายเงิินปัันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
2564*
2563
2562
1. รายได้้ (ล้้านบาท)
2. กำไรสุุทธิิ (ล้้านบาท)
3. กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี (ล้้านบาท)
4. กำไร(ขาดทุุน)สะสม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม (ล้้านบาท)
5. จำนวนหุ้้�น (ล้้านหุ้้�น)
6. เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น (บาท)

169.22
5.20
5.07
1.79
466
-

* เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ

224.77
3.56
1.52
(3.28)
466
-

164.55
1.33
1.33
(4.81)
466
-

	บริิษัทั มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำไรสุุทธิิภายหลัังการหัักภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คล อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทอาจกำหนดให้้การจ่่ายเงิินปัันผลมีีอััตราน้้อยกว่่าอััตราที่่�กำหนดข้้างต้้นได้้ หากบริิษััทมีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องนำเงิินกำไรสุุทธิิ
มาใช้้เพื่่�อขยายการดำเนิินงานของบริิษััทต่่อไป
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	ทั้้�งนี้้� การงดจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว เป็็นไปตามพ.ร.บ.มหาชน มาตรา 115 และข้้อบัังคัับของบริิษััท ข้้อ 40 (สิ่่�งที่่�ส่่งมา
ด้้วย ลำดัับที่่� 3)
ความเห็็นของคณะกรรมการ: เห็็นควรเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น อนุุมััติิการงดจ่่ายเงิินปัันผลสำหรัับผลประกอบ
การในรอบปีีบััญชีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
วาระที่่� 5 พิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ต้้องออกตามวาระ
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แ ละเหตุุ ผ ล: ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ บริิ ษัั ทมห าชนจำกัั ด พ.ศ. 2535 และตามข้้อบัั ง คัั บ ของบริิ ษัั ท
ข้้อ 17. กํําหนดว่่าในการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจํําปีีทุกุ ครั้้ง� ให้้กรรมการออกจากตำแหน่่งจำนวนหนึ่่ง� ในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้้�งหมด ถ้้าจำนวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม ส่่วนปีีหลััง ๆ
ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำแหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำแหน่่ง โดยในปีีนี้้�กรรมการที่่�ต้้องออกจากตํําแหน่่งกรรมการของ
บริิษััทตามกํําหนดวาระ มีีดัังนี้้�
1. นายมนูู เลีียวไพโรจน์์
กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายประยููร รััตนไชยานนท์์
กรรมการ
3.	พล.อ.ต.หญิิง.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
กรรมการอิิสระ
	บริิ ษัั ท ได้้ เ ปิิ ด โอกาสให้้ผู้้� ถืื อ หุ้้� น เสนอชื่่� อ บุุ ค คลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมเข้้ารัั บ การพิิ จ ารณาเลืื อ กตั้้� ง เป็็ น กรรมการ
ตามกระบวนการคััดเลืือกเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือนก่่อนการประชุุม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 – 31 ธัันวาคม 2564 ผ่่านเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เหมาะสมเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
	หลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกบุุคคลที่่จ� ะเข้้าดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการของบริิษัทั ดำเนิินการโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนทำการพิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณวุุฒิิ ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อ
การดำเนิินธุุรกิิจ และมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายบริิษััทมหาชนจำกััด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด จากนั้้�นจึึงนำเสนอรายชื่่�อบุุคคลที่่�ผ่่าน
การสรรหาเบื้้�องต้้นให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา หากเห็็นชอบก็็จะนำเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณา
อนุุมััติิต่่อไป
ในการนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาแล้้ว เห็็นควรว่่ากรรมการทั้้�ง 3 ท่่านมีีความ
เหมาะสม สมควรแต่่งตั้้�งกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการของบริิษััทอีีกวาระหนึ่่�ง โดยรายละเอีียดประวััติิของกรรมการ
ทั้้�ง 3 ท่่าน ได้้จััดส่่งให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมนี้้� (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 2)
ความเห็็นของคณะกรรมการ: บุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อในครั้้�งนี้้�ได้้ผ่่านกระบวนการกลั่่�นกรอง และการพิิจารณาอย่่าง
รอบคอบ ระมััดระวััง ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิษััทแล้้วว่่ามีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสม
กัั บ การประกอบธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท สามารถอุุ ทิิ ศ เวลาให้้กัั บบริิ ษัั ท ได้้ อ ย่่ า งเต็็ ม ที่่� และไม่่ มีี ผู้้� ถืื อ หุ้้� น เสนอชื่่� อ บุุ ค คลอื่่� น
เข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ จึึงเห็็นควรเสนอที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น พิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�ง นายมนูู เลีียวไพโรจน์์
นายประยููร รััตนไชยานนท์์ และพล.อ.ต.หญิิง.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ ซึ่่�งเป็็นกรรมการที่่�ต้้องออกตามวาระกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่ง
กรรมการของบริิษััทอีีกวาระหนึ่่�ง
ในวาระนี้้� พล.อ.ต.หญิิง.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ กรรมการอิิสระที่่�ต้้องออกตามวาระนั้้�น จะดำรงตำแหน่่งเกิินกว่่า
9 ปีีต่่อเนื่่�องกััน ถ้้ารวมระยะเวลาที่่�จะดำรงตำแหน่่งจนครบวาระนี้้� ทางคณะกรรมการพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า พล.อ.ต.หญิิง.พญ.
อิิศรญา สุุขเจริิญ เป็็นกรรมการอิิสระที่่มี� คี วามรู้้ค� วามสามารถ และมีปี ระสบการณ์์ในการทำงานที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ ธุุรกิิจของบริิษัทั
สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จึึงขอเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััทอีีกวาระ
หนึ่่�งตามมติิที่่�ประชุุมข้้างต้้น
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วาระที่่� 6 พิิจารณาอนุุมััติิการกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ
	วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล: บริิษัทั มีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อทำหน้้าที่่ใ� นการพิิจารณา
กำหนดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ร่่วมกััน
พิิจารณากำหนดค่่าตอบแทน จากผลการปฏิิบัติั งิ าน ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� และความรัับผิดช
ิ อบของกรรมการ โดยเปรีียบเทีียบ
อ้้างอิิงกัับบริิษััทอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน หรืือใกล้้เคีียงกัับบริิษััท
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้พิิจารณากำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุุดย่่อยปีี 2565
ตามตารางดัังต่่อไปนี้้�
ตารางเปรีียบเทีียบค่่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุุดย่่อยปีี 2564-2565
รายชื่อกรรมการ
1. นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ (1)
2. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
3. นายบุุญเลิิศ นราไท(3)
4. นายประยููร รััตนไชยานนท์์
5. ดร.วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง(4)
6. พล.อ.ต. หญิิง พญ.อิิศรญา สุุขเจริิญ

7. รศ.ดร.เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�	

8. น.ส.สุุณีีย์์ มััตตััญญุุกุุล

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
2564
2563
ประธานกรรมการ
273,000
273,000
(3)
กรรมการ
(2)
ประธานกรรมการบริิหาร
220,500
150,000
กรรมการ
กรรมการ
20,000
20,000
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
20,000
20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000
30,000
กรรมการสรรหาฯ
-ไม่่มีี-ไม่่มีีประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
-ไม่่มีี-ไม่่มีีกรรมการอิิสระ
20,000
20,000
กรรมการตรวจสอบ	
20,000
20,000
ประธานกรรมการสรรหาฯ
-ไม่่มีี-ไม่่มีีกรรมการบรรษััทภิิบาล
-ไม่่มีี-ไม่่มีีกรรมการอิิสระ
20,000
20,000
กรรมการตรวจสอบ	
20,000
20,000
กรรมการสรรหาฯ
-ไม่่มีี-ไม่่มีีกรรมการบรรษััทภิิบาล
-ไม่่มีี-ไม่่มีีรวม
643,500
573,000
ตำ�แหน่ง

ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการบริิษััท	บาท/ครั้้�ง		
ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ	บาท/ครั้้�ง
ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการบริิหาร	บาท/ครั้้�ง		
ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการสรรหาฯ	บาท/ครั้้�ง		
ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล	บาท/ครั้้�ง		
สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ทั้้�งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย		

5,000
-ไม่่มีี-ไม่่มีี5,000
5,000
-ไม่่มีี-

5,000
-ไม่่มีี-ไม่่มีี5,000
5,000
-ไม่่มีี-

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
70,500
70,500
-

หมายเหตุุ: (1) นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ ประธานกรรมการ ได้้รัับการอนุุมััติิค่่าตอบแทนรายเดืือน 273,000 บาท แต่่เนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจจึึงขอรัับค่่าตอบแทนรายเดืือน 200,000 บาท ตั้้�งแต่่เมษายน ปีี 2559
(2) นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบริิหารขอลดค่่าตอบแทนรายเดืือนลงจากเดิิมที่่�เคยได้้รัับการอนุุมััติิเดืือนละ 220,500 บาท เหลืือเดืือนละ 150,000 บาท ตั้้�งแต่่กัันยายน ปีี 2557
(3) นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ และนายบุุญเลิิศ นราไท เสนอที่่�จะไม่่รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนจากการดำรงตำแหน่่งกรรมการ
(4) ดร. วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง เสนอที่่�จะไม่่รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนจากการดำรงตำแหน่่งกรรมการ และค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
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รายละเอีียดขอบเขต อำนาจ หน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย ปรากฏตามรายงานประจำปีี
เรื่่�อง “โครงสร้้างการจััดการ “
ความเห็็นของคณะกรรมการ: เนื่่�องด้้วย นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบริิหาร เคยได้้รัับค่่าตอบแทนเดืือนละ
220,500 บาท แต่่เนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจจึึงขอลดค่่าตอบแทนลงเหลืือเดืือนละ 150,000 บาท ตั้้�งแต่่ปีี 2557 คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิิจารณาปรัับค่า่ ตอบแทนประธานกรรมการบริิหารรายเดืือนเท่่ากัับ
ค่่าตอบแทนเดิิม คืือเดืือนละ 220,500 บาท จึึงเห็็นควรเสนอที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น พิิจารณาอนุุมััติิการกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเสนอ
วาระที่่� 7 พิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำหนดค่่าสอบบััญชีีประจำปีี 2565
วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล: ตามมาตรา 120 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจํํากััด พ.ศ. 2535 กํําหนดให้้ที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจํําปีีแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกํําหนดค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีทุุกปีี และข้้อบัังคัับบริิษััทข้้อ 33 (6) พิิจารณา
แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำหนดค่่าตอบแทน (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 3)
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิของผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีีเห็็นว่่า ในปีี 2564 บริิษััทสำนัักงาน
อีีวาย จำกััด มีีผลการปฏิิบััติิงานที่่�ดีีเป็็นที่่�น่่าพอใจ ทั้้�งรายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีทั้้�ง 4 ท่่านตามที่่�เสนอมา มีีคุุณสมบััติิไม่่ขััดกัับ
หลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััท/ผู้้�บริิหาร/ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บุุคคลดัังกล่่าว ในลัักษณะที่่�จะมีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ
รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดยบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชื่อผู้สอบบัญชี
เลขที่ใบอนุญาต
น.ส.เกิิดศิิริิ กาญจนประกาศิิต				
น.ส.อรวรรณ เตชวััฒนสิิริิกุุล				
น.ส.รสพร เดชอาคม					
น.ส.สุุมนา พัันธ์์พงษ์์สานนท์์				

จำ�นวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

6014				
1 ปีี
4807				ยัังไม่่เคยตรวจสอบบััญชีี
5659				ยัังไม่่เคยตรวจสอบบััญชีี
5872				ยัังไม่่เคยตรวจสอบบััญชีี

ในปีี 2565 บริิษัทั สำนัักงาน อีีวาย จำกััด เสนอค่่าบริิการสอบบััญชีีประจำปีี อยู่่�ที่่� 1,200,000 บาท ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายอื่่น� ๆ
ที่่�เรีียกเก็็บตามที่่�จ่่ายจริิง ลดลงจากปีีก่่อน 80,000 บาท สำหรัับค่่าตรวจสอบตามเงื่่�อนไขของการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ที่่�หมด
ลงในปีี 2564 รายละเอีียดตามตารางข้้างล่่าง
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2564-2565
รายการ
1.	ค่่าตรวจสอบงบการเงิินประจำปีี
2.	ค่่าสอบทานงบการเงิินระหว่่างกาล (3 ไตรมาส)
3.	ค่่าตรวจสอบรายงานประจำปีี
4.	ค่่าตรวจสอบตามเงื่่�อนไขของการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI)
รวมทั้้�งสิ้้�น

ปี 2565

ปี 2564

740,000
360,000
100,000
1,200,000

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

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(80,000)
-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นชอบให้้เสนอคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�ง บริิษััท
สำนัักงาน อีีวาย จำกััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทประจำปีี 2565 และกำหนดค่่าสอบบััญชีี เป็็นเงิินจำนวน 1,200,000 บาทต่่อปีี
ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เรีียกเก็็บตามที่่�ได้้จ่่ายจริิง
6

	บริิษััทไม่่มีีบริิษััทย่่อย จึึงไม่่มีีการระบุุผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีีบริิษััทย่่อย
ความเห็็นของคณะกรรมการ: เห็็นควรเสนอที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น พิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีแห่่ง บริิษััท
สำนัักงาน อีีวาย จำกััด เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั สำหรัับปีี 2565 และกำหนดค่่าสอบบััญชีีประจำปีี 2565 เป็็นจำนวนเงิิน 1,200,000
บาท ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เรีียกเก็็บตามที่่�ได้้จ่่ายจริิง
วาระที่่� 8	พิิจารณาเรื่่�องอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)
อนึ่่�ง บริิษััทกำหนดวัันกำหนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น (Record Date) ในวัันที่่� 8 มีีนาคม 2565 เพื่่�อรวบรวมรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�มีีสิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2565
	จึึงเรีียนมาเพื่่�อขอเชิิญท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าร่่วมประชุุมตามวััน เวลา และสถานที่่�ที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น และเพื่่�อให้้การลงทะเบีียน
เข้้าประชุุมสะดวกรวดเร็็ว บริิษััทจััดให้้มีีการลงทะเบีียนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมตั้้�งแต่่เวลา 13:00 น. หากผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดประสงค์์
ที่่�จะแต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นมาเข้้าร่่วมประชุุม และออกเสีียงแทนตนในการประชุุมครั้้�งนี้้� ท่่านสามารถมอบฉัันทะโดยกรอกข้้อความ
ลงลายมืือชื่่�อในหนัังสืือมอบฉัันทะ แบบใดแบบหนึ่่�ง พร้้อมแนบเอกสารหลัักฐานแสดงสิิทธิิการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่�น หรืือกรรมการอิิสระที่่�บริิษััทเสนอให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะ เข้้าร่่วมประชุุมแทนท่่านได้้
ขอแสดงความนัับถืือ
บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน)

(นายมนูู เลีียวไพโรจน์์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564
บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน)
ประชุุมเมื่่�อ วัันพฤหััสบดีีที่่� 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้้องประชุุมใหญ่่ อาคารเอ็็ม เอส สยามทาวเวอร์์ ชั้้�น 31
เลขที่่� 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
นายชาญชััย บุุณยสุุรกุุล เลขานุุการบริิษัทั กล่่าวต้้อนรัับผู้้ถื� อื หุ้้น� ทุุกท่่านเข้้าสู่่�การประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำปีี 2564 ของ
บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน) โดยเมื่่�อเริ่่�มการประชุุมมีีผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าประชุุมด้้วยตนเองและมอบฉัันทะ ดัังนี้้�
มาด้้วยตนเอง
รัับมอบฉัันทะ
รวม

จำนวนราย
22
10
32

จำนวนหุ้้�น	ร้้อยละของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้ามาประชุุมทั้้�งหมด
243,337,700
72.10
94,140,010
27.90
337,477,710
100.00

รวมทั้้�งสิ้้�น 32 ราย นัับจำนวนหุ้้�นได้้ 337,477,710 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 72.42 ของจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายได้้ทั้้�งหมด
ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�นมาประชุุมเกิินกว่่า 25 ราย และมีีจำนวนหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า 1/3 ของจำนวน
หุ้้�นที่่�จำหน่่ายได้้ทั้้�งหมด ครบเป็็นองค์์ประชุุมตามข้้อบัังคัับบริิษััทข้้อที่่� 31 สามารถเริ่่�มดำเนิินการประชุุมได้้
	ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้เปิิดช่่องทางในการให้้สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในระหว่่าง
วัันที่่� 1-31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระ
หมายเหตุุ : ระหว่่างการประชุุม มีีผู้้�ถืือหุ้้�นทยอยเข้้าประชุุมเพิ่่�มเติิม สรุุปการประชุุมครั้้�งนี้้� มีีผู้้�ถืือหุ้้�นมาประชุุมด้้วยตนเองและ
มอบฉัันทะรวมทั้้�งสิ้้�น 36 ราย นัับจำนวนหุ้้�นได้้ 350,400,610 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 75.19 ของจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายได้้ทั้้�งหมด
มีีรายละเอีียดผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ดัังนี้้�
มาด้้วยตนเอง
รัับมอบฉัันทะ
รวม

จำนวนราย
26
10
36

จำนวนหุ้้�น		ร้้อยละของผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่เ� ข้้ามาประชุุมทั้้ง� หมด
256,260,600
73.13
94,140,010
26.87
350,400,610
100.00

	บริิษััทมีีกรรมการทั้้�งสิ้้�น 8 ท่่าน โดยมีีกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมรวม 8 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของกรรมการทั้้�งหมด
ประกอบด้้วย
1. นายมนูู เลีียวไพโรจน์์			
กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ			
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
3. พล.อ.ต.หญิิง.พญ.อิิศรญา สุุขเจริิญ
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
						
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
						
และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
4. รศ.ดร.เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�		
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
						
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
						
และกรรมการบรรษััทภิิบาล
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5. น.ส.สุุนีีย์์ มััตตััญญุุกุุล			
						
6. นายบุุญเลิิศ นราไท			
7. ดร.วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง		
8. นายประยููร รััตนไชยานนท์์		

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
การสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และกรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการ และผู้้�จััดการใหญ่่
กรรมการ
กรรมการ

ผู้้�บริิหาร จำนวน 4 ท่่าน ดัังนี้้� นายธนิิต แกล้้วเดชศรีี นายพรชััย จัันทรศุุภแสง น.ส.พรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์
และ นายวิิทยา กิิจชาญไพบููลย์์
ผู้้�แทนจากบริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด โดยนายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ น.ส.เกิิดศิิริิ กาญจนประกาศิิต
และน.ส.ณััฐณีี ชีีวรุุโณทััย
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ได้้แก่่ น.ส.กิิติิยา พัักษาหาร และน.ส.โชติิกา ทิิมาศาสตร์์ ทำหน้้าที่่�กรรมการในการตรวจนัับลงคะแนน
	วิิธีีการนัับคะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�น
1. ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมด้้วยตนเอง และผู้้�รัับมอบฉัันทะจะได้้รัับบััตรลงคะแนนตอนลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมยกเว้้นผู้้�รัับ
มอบฉัันทะแบบ ข. ที่่�จะบัันทึึกคะแนนตามที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นระบุุไว้้
2. การประชุุมจะพิิจารณาเรื่่อ� งตามลำดัับระเบีียบวาระในหนัังสืือเชิิญประชุุม โดยจะนำเสนอข้้อมููลในแต่่ละวาระ และเปิิด
โอกาสให้้ผู้้ถื� อื หุ้น้� ซัักถามก่่อนแล้้วจึึงจะให้้มีกี ารลงมติิสำหรัับวาระนั้้�น ๆ กรณีีที่่ผู้� ถื้� อื หุ้น้� หรืือผู้้รั� บม
ั อบฉัันทะต้้องการซัักถามหรืือแสดง
ความเห็็น กรุุณายกมืือขึ้้�นและขอให้้ท่่านแจ้้งชื่่�อและนามสกุุล และในกรณีีที่่�ท่่านเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะ กรุุณาแจ้้งชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ท่่าน
รัับมอบฉัันทะมาให้้ที่่�ประชุุมทราบด้้วยทุุกครั้้�ง
3. ภายหลัังที่่ท่� า่ นได้้รัับทราบรายละเอีียดในแต่่ละวาระแล้้ว ผู้้ถื� อื หุ้น้� ท่่านใดที่่ไ� ม่่เห็็นด้้วยหรืืองดออกเสีียงในวาระใด ขอให้้
ลงคะแนนในบััตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่่งคืืนให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่ข� องบริิษัทั ทั้้�งนี้้� วาระที่่� 5 เรื่่อ� ง การพิิจารณาการแต่่งตั้้ง� กรรมการ
แทนกรรมการที่่�ต้้องออกตามวาระ บริิษััทจะลงคะแนนแยกรายบุุคคล และจะเก็็บบััตรลงคะแนน ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง
เพื่่�อนัับคะแนน
	บััตรเสีีย หมายถึึง บััตรลงคะแนนที่่�มีีกรณีีดัังนี้้�
(1) มีีการทำเครื่่�องหมายมากกว่่า 1 ช่่อง
(2) มีีการขีีดฆ่่าและไม่่มีีลายมืือชื่่�อกำกัับ
(3) มีีการลงคะแนนเสีียงเกิินกว่่าคะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�
	หากผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องการแก้้ไขการออกเสีียงลงคะแนน โปรดขีีดฆ่่าและลงลายมืือชื่่�อกำกัับทุุกครั้้�ง
4. ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านมีีคะแนนเสีียงหนึ่่�งเสีียงต่่อหนึ่่�งหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดที่่�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในวาระใดจะไม่่มีีสิิทธิิออก
เสีียงลงคะแนนในวาระนั้้�น ๆ
5.	มติิของที่่�ประชุุม
-	วาระที่่� 2 เป็็นวาระเพื่่�อทราบจึึงไม่่มีีการออกเสีียงลงคะแนน
-	วาระที่่� 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
-	วาระที่่� 6 ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุม
โดยบริิษััทจะขอรัับคะแนนเสีียง “ไม่่เห็็นด้้วย” และ “งดออกเสีียง” แล้้วนำคะแนนเสีียงดัังกล่่าวหัักออกจากจำนวนเสีียง
ทั้้�งหมดที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ส่่วนที่่�เหลืือจะถืือว่่าเป็็นคะแนนเสีียงที่่� “เห็็นด้้วย” ในวาระนั้้�น ๆ
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ขอเรีียนเชิิญนายมนูู เลีียวไพโรจน์์ ประธานกรรมการ ซึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุมกล่่าวเปิิดประชุุม
วาระที่่� 1	รัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2563
ประธานฯ ได้้เสนอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2563 ซึ่่�งได้้ประชุุมเมื่่�อ
วัันที่่� 4 สิิงหาคม 2563 ตามสำเนารายงานการประชุุมฯ ได้้แสดงไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้าที่่� 8-17 ที่่�ได้้จััดส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว
บริิษััทได้้มีีการจััดส่่งให้้ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ พร้้อมเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.aripplc.com)
ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณาแล้้ว มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ รัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำปีี 2563 ตามที่่�เสนอ ด้้วย
คะแนนเสีียง ดัังนี้้�
- เห็็นด้้วย 350,390,210 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 100.00
- ไม่่เห็็นด้้วย
0 เสีียง 	คิิดเป็็นร้้อยละ
0.00
- บััตรเสีีย
0 เสีียง
- งดออกเสีียง
0 เสีียง
วาระที่่� 2	รัับทราบรายงานประจำปีี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริิษััท
ประธานฯ ได้้เสนอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณารัับทราบรายงานประจำปีี และรายงานของคณะกรรมการบริิษััท ตามที่่�ได้้
จััดส่่งให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านล่่วงหน้้าพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และขอเชิิญนายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการและผู้้�จััดการใหญ่่ชี้้�แจง
ผลการดำเนิินงานของบริิษััท
นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการและผู้้�จััดการใหญ่่ ชี้้�แจงดัังนี้้� บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน โดยกำหนด
ให้้บริิษััทรวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจทุุกหน่่วยงาน ปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชััน และเปิิด
ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนพร้้อมแนวทางการคุ้้ม� ครอง ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้มีกี ารดำเนิินการตามนโยบายฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง
อาทิิ การจััดอบรม ปฐมนิิเทศ พนัักงาน ผู้้�บริิหาร คณะกรรมการให้้ทราบถึึงเจตจำนงของบริิษััท นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
แนวทางและวิิธีีการแจ้้งเบาะแสและร้้องเรีียนจากการกระทำผิิดกฎหมายอย่่างต่่อเนื่่�อง กำหนดให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้ทำการ
ตรวจสอบ และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการทุุจริิตคอร์์รััปชััน เพื่่�อหาแนวทางแก้้ไขปรัับปรุุง ในปีี 2563 บริิษััท
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนใด ๆ ทั้้�งจากบุุคคลภายในและภายนอก
	ผลการดำเนิินงานของปีี 2563 จากสถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลกระทบกัับธุุรกิิจการจััดงานของบริิษััท เช่่น การตััดสิินใจ
ของผู้้เ� ข้้าร่่วมจัดั งานที่่บริ
� ษัิ ทั แม่่ไม่่มีนี โยบายในการออกงานแสดงสิินค้้า การลดงบประมาณด้า้ นการตลาด บริิษัทจึึ
ั งมีกี ารปรัับกลยุุทธ์์
การจััดงาน สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้ผู้้�แสดงสิินค้้าผู้้�เข้้าชมงาน รวมถึึงการลดต้้นทุุนการจััดงาน ทำให้้สามารถดำเนิินการจััดงานได้้ครบ
3 ครั้้ง� ต่่อปีี ถึึงแม้้รายได้้ส่่วนนี้้�จะลดลง บริิษัทจึึ
ั งมีกี ารรัับจ้้างงานโครงการพิิเศษเพื่่�อชดเชยรายได้ที่้ ข่� าดไป อีีกทั้้�งได้้พััฒนาแพลตฟอร์์ม
และรัับจััดงานออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นงานกิิจกรรมออนไลน์์ครั้้�งแรกของประเทศ จััดงาน 11 วััน มีีกิิจกรรมต่่าง ๆ นอกเหนืือการซื้้�อสิินค้้า
มากกว่่า 11 กิิจกรรม มีีร้้านค้้าที่่�เข้้ามาร่่วมมากกว่่า 250 ร้้านค้้า มีีผู้้�เข้้าชมงานมากกว่่า 1 ล้้านครั้้�ง ถืือเป็็นความสำเร็็จที่่�สามารถ
นำมาต่่อยอดได้้ ทำให้้มีีรายได้้เข้้ามาชดเชยในส่่วนที่่�ขาดไป บริิษััทยัังคงจััดงานมอบรางวััลต่่อเนื่่�องทุุกปีี อาทิิ งาน Thailand Top
Company Award, Thailand Top SME Award และเพิ่่�มงาน Product Innovation Award และ Product Of the Year Award
โดยร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยแห่่งหนึ่่�งในการประเมิินผลงาน
	ผลการดำเนิินงานของบริิษััท ในรอบปีีบััญชีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทมีีรายได้้จำนวน 224.77
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน จำนวน 60.23 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 36.60 มีีกำไรสุุทธิิจำนวน 3.56 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
จำนวน 2.23 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 168.27
นายณรงค์์ชััย สิิมะโรจน์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถาม ดัังนี้้�
1. บริิษััทมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น 60 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารลดลง 5 ล้้านบาท คาดว่่าน่่าจะได้้กำไรเพิ่่�มขึ้้�นมาก
แต่่อััตรากำไรขั้้�นต้้นลดลงต่่อเนื่่�อง สาเหตุุเพราะอะไร
10

สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 1

2. บริิษััทมีีขาดทุุนสะสม ประมาณ 6 ล้้านบาท ทำไมบริิษััทยัังเสีียภาษีี
นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการและผู้้�จััดการใหญ่่ ชี้้�แจงว่่า รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในปีีที่่�ผ่่านมา ส่่วนใหญ่่มาจากหน่่วยงานราชการซึ่่�งอััตรา
กำไรไม่่สููง เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 ทำให้้บริิษัทต่
ั า่ ง ๆ ได้้รัับผลกระทบตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 มีีการตััดงบประมาณกิิจกรรมการ
ตลาดการลงทุุน ยกเว้้นหน่่วยงานราชการที่่�ต้้องการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ จึึงทำให้้อััตรากำไรขั้้�นต้้นของบริิษััทลดลง
น.ส.พรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์ ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน ชี้้�แจงว่่า ตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 12 ภาษีีเงิินได้้ เมื่่�อบริิษััท
มีีกำไรจะต้้องมีีการคำนวณภาษีีเงิินได้้ เพื่่�อสะท้้อนผลประกอบการจริิง สำหรัับขาดทุุนสะสมภายใน 5 ปีี บริิษััทใช้้สิิทธิิในการ
ยื่่�นเสีียภาษีีต่่อกรมสรรพากร ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีการเสีียภาษีีต่่อกรมสรรพากร
นายณรงค์์ชััย สิิมะโรจน์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถามว่่า บริิษััทมีีเงิินสดประมาณ 80 ล้้านบาท ควรนำ Cash flow มาหาประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
นายสถาพร ผัังนิิรัันดร์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อเสนอแนะดัังนี้้� หน้้าที่่� 23 ของรายงานประจำปีี ข้้อมููลการเงิินโดยสรุุป จากกำไรขั้้�นต้้นจะเห็็น
ได้้ว่่า 3 ปีีลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่จะเห็็นได้้ว่่ากำไรสุุทธิิของบริิษัทั เพิ่่�มขึ้้น� เป็็นผลมาจากการลดค่่าใช้้จ่่าย อััตราส่่วนสภาพคล่่อง 5.09
ยัังอยู่่�ในสภาวะที่่�ยัังมีีส่่วนเกิิน ซึ่่�งเข้้าใจว่่าบริิษััทบริิหารงาน conservative แต่่ถ้้านำส่่วนเกิินนี้้�ไปดำเนิินการอื่่�นอาจจะทำให้้ลด
ขาดทุุนสะสมลงได้้
นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ ประธานกรรมการ ชี้้�แจงว่่า บริิษััทจะรัับไว้้เพื่่�อพิิจารณา
นายฉััตรชััย ส่่องแสงเจริิญ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถามว่่า
1. บริิษััทมีีแนวทางเปลี่่�ยนรููปแบบการทำงานหรืือเปล่่า ดููจากอััตรากำไรขั้้�นต้้นที่่�น้้อยลง
2. การจััดงานออนไลน์์มีีกำไรหรืือไม่่
นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการและผู้้�จััดการใหญ่่ ชี้้�แจงว่่า
1. ตามที่่�ได้้ชี้้�แจงไป รายได้้ในปีีนี้้�ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการรัับจ้้างจััดงาน ซึ่่�งทำให้้บริิษััทมีีต้้นทุุนเพิ่่�ม จึึงทำให้้กำไรขั้้�นต้้น
ลดลง บริิษััทจึึงมีีแผนการใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาทดแทน เพื่่�อลดต้้นทุุน โดยพััฒนาแพลตฟอร์์มขึ้้�นมาใช้้ให้้มากขึ้้�น อาทิิ “Wisimo”
ซึ่่�งเป็็น eLearning Platform, Virtual event Platform สำหรัับการจััดงานนิิทรรศการออนไลน์์ และกำลัังพััฒนา Business
matching Platform
2. การจััดงานออนไลน์์ที่่�ผ่่านมา บริิษััทมีีกำไรจากการจััดงาน แต่่ที่่�บริิษััทได้้กลัับมามีีมากกว่่ากำไรที่่�เป็็นตััวเงิิน คืือทำให้้
บริิษััทเป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น และทราบว่่าบริิษััทสามารถรัับจััดงาน Virtual event
นายฉััตรชััย ส่่องแสงเจริิญ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถามว่่า บริิษััทมีีจุุด Pick up หรืือ Turning point มีีการวางแนวทางสิินค้้าอย่่างไรให้้
บริิษััทดีีขึ้้�น
นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการและผู้้�จััดการใหญ่่ ชี้้�แจงว่่า บริิษััทมีีธุุรกิิจ 3 กลุ่่�ม
1. ธุุรกิิจสื่่�อและคอนเทนต์์ แนวทางคืือการผลิิตคอนเทนต์์ให้้ดีีเป็็นที่่�ยอมรัับ โดยรายได้้มาจาก 2 ส่่วน คืือ รายได้้จาก
การมีีผู้้�เข้้ามาชมและทำให้้เกิิดรายได้้ เช่่น YouTube, Facebook อีีกส่่วนหนึ่่�งมาจากการสนัับสนุุนจากลููกค้้าโดยใช้้คอนเทนต์์เป็็น
แกนกลางขององค์์กรและพััฒนาคอนเทนต์์
2. ธุุรกิิจด้้านการจััดงาน บริิษััทมีีแผนการพััฒนาแพลตฟอร์์ม โดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาทดแทน ทำให้้ลดต้้นทุุนลง และมีี
กำไรมากขึ้้�น
3. ธุุรกิิจบริิการดิิจิิทััล บริิษััทอยู่่�ระหว่่างการขยายแฟลตฟอร์์ม Wisimo ในกลุ่่�มบริิษััทเอกชนมากขึ้้�น ซึ่่�งมีีแนวโน้้มที่่�ดีี
ในสถานการณ์์โควิิด-19 ทำบริิษััทใช้้เทคโนโลยีีในการฝึึกอบรมทางออนไลน์์เข้้ามาช่่วย จึึงทำให้้มีีโอกาส และมีีหลายหน่่วยงานที่่�
สนใจ
นายฉััตรชััย ส่่องแสงเจริิญ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถามว่่า Wisimo มีีกำไรหรืือไม่่
น.ส.พรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์ ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน ชี้้�แจงว่่า Wisimo จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในแผนก Digital ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมา
แผนกนี้้�มีีกำไร 1.9 ล้้านบาท ตามรายงานประจำปีี หน้้า 103
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นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบริิหาร ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิมว่่า ARIP เดิิมเป็็นบริิษััทให้้บริิการทางด้้านสื่่�อ หลายปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััท
สื่่�อหลาย ๆ บริิษััทไม่่สามารถดำเนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้ ARIP จึึงมีีการปรัับรููปแบบใหม่่การทำงานใหม่่ที่่�สามารถหารายได้้ในระยะยาว
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง คืือ การสร้้างแพลตฟอร์์ม
1. eLearning Platform (WISIMO) ซึ่่�งจะมีี 2 ส่่วน คืือ
1.1 การให้้บริิการแพลตฟอร์์ม ซึ่่�งมีีลููกค้้าสนใจซื้้�อแพลตฟอร์์ม และกำลัังขยายในลููกค้้ารายอื่่�น ๆ ด้้วย
1.2 การให้้บริิการด้้านคอนเทนต์์ ซึ่่ง� ปััจจุุบันั มีอี ยู่่�ประมาณ 20 หลัักสููตร ซึ่่ง� ในปีีนี้้มี� แี ผนจะพััฒนาเพิ่่�มอีีกประมาณ 10
หลัักสููตรขึ้้�นไป และมีีบริิษััทอื่่�น ๆ จ้้างผลิิตหลัักสููตรขึ้้�นมา ซึ่่�งการจััดทำหลัักสููตรต่่าง ๆ นั้้�น บริิษััทอาจจะไม่่ได้้ผลิิตเองทั้้�งหมด
แต่่จะร่่วมมือื หาพัันธมิิตรเพื่่�อทำงานร่่วมกันั เพื่่�อให้้มีีหลัักสููตรหลากหลายขึ้้น� ปััจจุุบันั บริิษัทั เริ่่ม� ให้้บุุคคลภายนอก พนัักงานองค์์กรอื่่น�
เข้้ามาอบรมใน WISIMO เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาบุุคคลากร
2. Virtual event Platform บริิษัทั ได้้พััฒนาแพลตฟอร์์ม e-Commerce มารวมกัับกิจิ กรรมต่่าง ๆ เป็็นบริิษัทั แรก และ
เป็็นการสร้้างมิิติิใหม่่ของธุุรกิิจด้้วยเทคโนโลยีีรวมกัับ Social Contribution
นายฉััตรชััย ส่่องแสงเจริิญ ผู้้ถื� อื หุ้้น� มีีข้้อซัักถามว่่า บริิษัทรั
ั บจั
ั ดั งาน มีคี วามเชี่่ย� วชาญทางด้า้ นไอทีี ดิิจิทัิ ลั สนใจจััด e-Sport หรืือไม่่
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบริิหาร ชี้้แ� จงว่่า การจััดงาน e-Sport เด็็กชอบ แต่่ผู้ป้� กครอง สถาบัันการศึึกษาไม่่สนัับสนุุน
ปััจจุุบัันบริิษััทได้้ทำธุุรกรรมเกี่่�ยวเนื่่�อง โดยการจัับคู่่�ธุุรกิิจระหว่่างบริิษััทจััดงาน e-Sport กัับบริิษััทหรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�สนใจ
ธุุรกิิจนี้้� อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทจะให้้ทีีมงานศึึกษาธุุรกิิจนี้้�เพิ่่�มขึ้้�น
	วาระนี้้�เป็็นวาระเพื่่�อทราบจึึงไม่่มีีการลงคะแนนเสีียง
ที่่�ประชุุมรัับทราบรายงานประจำปีี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริิษััท
วาระที่่� 3	พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ง บแสดงฐานะการเงิิ น และงบกํํ า ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ ของบริิ ษัั ท สํํ า หรัั บ รอบปีี บัั ญ ชีี สิ้้� น สุุ ด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแล้้ว
ประธานฯ ได้้เสนอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาอนุุมััติิงบการเงิิน ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า
งบการเงิินดัังกล่่าวได้้ผ่่านการรัับรองจากผู้้ส� อบบััญชีีถููกต้้องและเห็็นควรให้้ผู้้ถื� อื หุ้น้� อนุุมัติั ิ ดัังรายละเอีียดที่่ป� รากฏในรายงานประจำ
ปีีหน้้า 78-105 และขอเชิิญน.ส.พรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์ ผู้้อ� ำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน ชี้้แ� จงงบการเงิินของบริิษัทั สำหรัับปีี 2563
ให้้ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบ
น.ส.พรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์ ผู้้อ� ำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน ชี้้แ� จงว่่า งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
บริิษัทั มีีสิินทรััพย์ร์ วม 250 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� 15 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่มาจาก บััญชีีลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่น� และเงิินสดและรายการ
เทีียบเท่่าเงิิน ปััจจุุบัันลููกหนี้้�การค้้าดัังกล่่าวได้้รัับชำระเกืือบหมดแล้้ว หนี้้�สิินรวมปีี 2563 มีีจำนวน 42 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
14 ล้้านบาท มาจากเจ้้าหนี้้�การค้้า และส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้น� 208 ล้้าน เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น 1.5 ล้้านบาท จากผลประกอบการประจำปีี 2563
	อััตราส่่วนสภาพคล่่อง Current Ratio ปีี 2563 อยู่่�ที่่� 5.09 เท่่า ลดลงจากปีีก่่อน อยู่่�ที่่� 7.07 เท่่า แต่่จากอััตราส่่วน
ดัังกล่่าว แสดงว่่าบริิษััทยัังมีีสภาพคล่่องและความสามารถในการชำระหนี้้�ระยะสั้้�นดีีเยี่่�ยม อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนอยู่่�ที่่� 0.20 เท่่า
แสดงว่่าโครงสร้้างเงิินทุุนของบริิษััทมาจากส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และมููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�นอยู่่�ที่่� 0.45 บาท ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน
งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จปีี 2563 บริิษััทมีีรายได้้รวม 225 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 60 ล้้านบาท คิิดเป็็น 37%
รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่วนใหญ่่มาจากรายได้้หน่่วยงานภาครััฐ และรายได้้รัับจ้้างจััดงานพิิเศษ ซึ่่�งมีีต้้นทุุนสููง ทำให้้บริิษััทมีีต้้นทุุน 181
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 62 ล้้านบาท คิิดเป็็น 53% และมีีกำไรขั้้�นต้้น 44 ล้้านบาท ทำให้้อััตรากำไรขั้้�นต้้นอยู่่�ที่่� 19.53%
ลดลงจากปีีก่่อน จากการควบคุุมรายจ่่าย พร้้อมทั้้�งคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนร่่วมกัันลดเงิินเดืือนบางส่่วน เพื่่�อ
บรรเทาภาระของบริิษััทในช่่วงโควิิด-19 ทำให้้ค่่าใช้้จ่่ายบริิษััทลดลงอยู่่�ที่่� 39 ล้้านบาท ส่่งผลให้้บริิษััทมีีกำไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี 3.56
ล้้านบาท อััตรากำไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 1.58% และอััตรากำไรต่่อหุ้้�นอยู่่�ที่่� 0.008 บาทต่่อหุ้้�น ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการประเมิินผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน ส่่งผลให้้
บริิษััทมีีรายการผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยซึ่่�งแสดงอยู่่�ในรายการกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
จำนวน 2 ล้้านบาท ทำให้้บริิษััทมีีกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี 2563 อยู่่�ที่่� 1.52 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนเล็็กน้้อย
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นายสถาพร ผัังนิิรัันดร์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถามว่่า การตั้้�งสำรองหนี้้�สููญในปีี 2562 บริิษััทมีีการตั้้�งสำรองหนี้้�สููญจากหนี้้�ที่่�ค้้างชำระเกิิน
6 เดืือนขึ้้น� ไป แต่่ในปีี 2563 บริิษัทั มีีหนี้้�เกิิน 6 เดืือน จำนวน 0.6 แสนบาท แต่่มีกี ารตั้้ง� สำรอง 0.64 ล้้านบาทส่่วนที่่ตั้้� ง� เพิ่่�มมาจากอะไร
นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้�สอบบััญชีี ชี้้�แจงว่่า งบการเงิินบริิษััทเป็็นผู้้�จััดทำ และผู้้�สอบบััญชีีเป็็นผู้้�ตรวจสอบรายการ การสำรอง
หนี้้�สงสััยจะสููญนั้้�น นอกจากการตั้้�งสำรองหนี้้�สงสััยจะสููญตามอายุุหนี้้�แล้้ว ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 บริิษััท
จะต้้องมีกี ารประเมิิน Expected loss ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคตเข้้ามาด้้วย จึึงเป็็นสาเหตุุให้้สำรองหนี้้�สงสััยจะสููญมากกว่่าการสำรอง
หนี้้�สงสััยจะสููญตามปกติิ
นายสถาพร ผัังนิิรัันดร์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถามว่่า ต้้นทุุนบริิการรอตััดจ่่าย ในปีี 2562 จำนวน 14.64 ล้้านบาท แต่่ในปีี 2563 คงเหลืือ
4 พัันบาท เกิิดจากอะไร
นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้ส� อบบััญชีี ชี้้แ� จงว่่า ต้้นทุุนบริิการรอตััดจ่า่ ยเป็็นรายการการบัันทึึกบััญชีีตามหลัักบััญชีีโดยปกติิทั่่ว� ไปจริิง
ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณาแล้้ว มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ อนุุมััติิงบแสดงฐานะการเงิิน และงบกํําไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของบริิษััท
สํําหรัับรอบปีีบัญ
ั ชีี สิ้้น� สุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่ง� ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาตแล้้ว ด้้วยคะแนนเสีียง ดัังนี้้�
- เห็็นด้้วย 350,390,610 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 100.00
- ไม่่เห็็นด้้วย
0 เสีียง 	คิิดเป็็นร้้อยละ
0.00
- บััตรเสีีย
0 เสีียง
- งดออกเสีียง
0 เสีียง
วาระที่่� 4 พิิจารณาอนุุมััติิงดจ่่ายเงิินปัันผล สำหรัับผลการดำเนิินงานสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ประธานฯ ได้้แจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบว่่า จากผลการดำเนิินงานของบริิษััท ในรอบปีีบััญชีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ที่่�ผ่่านมา บริิษััทมีีรายได้้จำนวน 224.77 ล้้านบาท กำไรสุุทธิิจำนวน 3.56 ล้้านบาท และกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีีจำนวน
1.52 ล้้านบาท ยัังคงทำให้้บริิษััทมีีขาดทุุนสะสมจำนวน 3.28 ล้้านบาท ดัังนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทจึึงเห็็นสมควรงดจ่่าย
เงิินปัันผล จึึงเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิงดจ่่ายเงิินปัันผล
นายสถาพร ผัังนิิรัันดร์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถามว่่า บริิษััทมีีความมั่่�นใจหรืือไม่่ว่่า จะสามารถล้้างขาดทุุนสะสม 3.28 ล้้านบาท หมดในปีี
2564
นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ ประธานกรรมการ ชี้้�แจงว่่า ตามที่่�เรีียนนำเสนอบริิษััทจะมีีการปรัับรููปแบบการดำเนิินงานใหม่่ ซึ่่�งบริิษััท
จะพยายามทำให้้ดีีขึ้้�น และขอบคุุณสำหรัับคำแนะนำ
ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณาแล้้ว มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ อนุุมััติิงดจ่่ายเงิินปัันผลสำหรัับผลการดำเนิินงานสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 ตามที่่�เสนอข้้างต้้น ด้้วยคะแนนเสีียง ดัังนี้้�
- เห็็นด้้วย 350,390,610 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 100.00
- ไม่่เห็็นด้้วย
0 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
0.00
- บััตรเสีีย
0 เสีียง
- งดออกเสีียง
0 เสีียง
วาระที่่� 5 พิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ต้้องออกตามวาระ		
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้เสนอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาและอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งกรรมการแทน
กรรมการที่่ต้้� องออกตามวาระตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกััด พ.ศ. 2535 และข้้อบัังคัับของบริิษัทข้้
ั อที่่� 17 กํําหนดว่่าในการประชุุมสามััญ
ผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจํําปีีทุกุ ครั้้ง� ให้้กรรมการออกจากตำแหน่่งจำนวนหนึ่่ง� ในสามของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด ถ้้าจำนวนกรรมการที่่จ� ะแบ่่ง
ออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำแหน่่ง
นานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำแหน่่ง โดยในปีีนี้้�กรรมการที่่�ต้้องออกจากตํําแหน่่งกรรมการของบริิษััทตามกํําหนดวาระมีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น
3 ท่่าน มีีรายนาม ดัังนี้้�
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1. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ		
2. ดร.วิิวสันั เตีียว ยอง เพ็็ง		
3. น.ส.สุุนีีย์์ มััตตััญญุุกุุล		

กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ

	ทั้้�งนี้้�ประวััติิโดยสัังเขปส่่งให้้ท่่านแล้้วตามหนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้า 18-20
	บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม เข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการตาม
กระบวนการคััดเลืือกล่่วงหน้้าตั้้�งแต่่วัันที่่� 1–31 ธัันวาคม 2563 ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดเสนอชื่่�อ
บุุคคลที่่�เหมาะสมเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
สำหรัั บหลัั ก เกณฑ์์ ใ นการคัั ด เลืื อ ก บริิ ษัั ท ได้้ มีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนขึ้้� น มา
ซึ่่ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้ท� ำการสรรหา โดยพิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่่มี� ีคุุณวุุฒิิ ความรู้้� ความสามารถ
และประสบการณ์์ อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ และมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายบริิษััทมหาชนจำกััด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กำหนด และสามารถอุุทิศิ เวลาให้้กัับบริษัิ ทั ได้อ้ ย่่างเต็็มที่่� จากนั้้�นคณะกรรมการบริิษัทั จะทำการพิิจารณาบุุคคลตามที่่ค� ณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนที่่�เสนอมา
ในการนี้้� คณะกรรมการพิิจารณาแล้้ว เห็็นควรตามที่่�คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเสนอว่่า กรรมการ
ทั้้�ง 3 ท่่านมีีความรู้้�ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่่งตั้้�งกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการของบริิษััทอีีกวาระหนึ่่�ง
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำกัับการดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
และขอเก็็บใบลงคะแนนทั้้�งหมด เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง แต่่เพื่่�อความรวดเร็็วขอเก็็บผลคะแนนไม่่เห็็นด้้วย และ
งดออกเสีียงก่่อน สำหรัับบัตั รลงคะแนนเห็็นด้้วย ขอให้้ผู้้ถื� อื หุ้น้� ทุุกท่่านกรุุณาส่่งให้้เจ้้าหน้้าที่่ด้� า้ นหน้้าประตูู หลัังจบการประชุุม และ
ขอเชิิญกรรมการที่่�พ้้นจากตำแหน่่งตามวาระออกจากห้้องประชุุมเพื่่�อความโปร่่งใสในการลงมติิการแต่่งตั้้�งกรรมการในครั้้�งนี้้�
นายชาญชััย บุุณยสุุรกุุล เลขานุุการบริิษััท แจ้้งว่่า หนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้า 20 ประวััติิของน.ส.สุุนีีย์์ มััตตััญญุุกุุล กรรมการอิิสระ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง ตั้้�งแต่่เดืือน พฤศจิิกายน 2553 เปลี่่�ยนเป็็นปีี 2563
นายสถาพร ผัังนิิรัันดร์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมว่่า การเข้้ามาดำรงตำแหน่่ง 5 เดืือนจะครบวาระได้้อย่่างไร ดัังนั้้�น ควรชี้้�แจง
เพิ่่�มเติิมว่่าดำรงตำแหน่่งแทนใคร
นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ ประธานกรรมการ ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิม น.ส.สุุนีีย์์ มััตตััญญุุกุุล กรรมการอิิสระ มาดำรงตำแหน่่งแทน นายประกอบ
วิิศิิษฐ์์กิิจการ กรรมการที่่�ถึึงแก่่กรรม
ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณาแล้้ว มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ อนุุมััติิแต่่งตั้้�งนายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ดร.วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง และน.ส.สุุนีีย์์
มััตตััญญุุกุุล กรรมการที่่�ต้้องออกตามวาระกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิษััทอีีกวาระหนึ่่�ง ด้้วยคะแนนเสีียง ดัังนี้้�
5.1

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ	ตำแหน่่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
- เห็็นด้้วย
350,390,610 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 100.00
- ไม่่เห็็นด้้วย
0 เสีียง 	คิิดเป็็นร้้อยละ
0.00
-	บััตรเสีีย
0 เสีียง
- งดออกเสีียง
0 เสีียง

5.2 	ดร.วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง		ตำแหน่่ง กรรมการ
- เห็็นด้้วย
350,390,610 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
- ไม่่เห็็นด้้วย
0 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
-	บััตรเสีีย
0 เสีียง
- งดออกเสีียง
0 เสีียง
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5.3

น.ส.สุุนีีย์์ มััตตััญญุุกุุล		ตำแหน่่ง กรรมการอิิสระ
- เห็็นด้้วย
350,390,610 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 100.00
- ไม่่เห็็นด้้วย
0 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 0.00
- บััตรเสีีย
0 เสีียง
- งดออกเสีียง
0 เสีียง

วาระที่่� 6	พิิจารณาอนุุมััติิการกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมว่่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้้ร่่วมกัันพิิจารณา
กำหนดค่่าตอบแทน จากผลการปฏิิบััติิงาน ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการ โดยเปรีียบเทีียบอ้้างอิิง
กัับบริิษััทอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน หรืือใกล้้เคีียงกัับบริิษััท โดยพิิจารณาการกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ สำหรัับปีี 2564
เป็็นจำนวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 573,000 บาทต่่อเดืือน เท่่ากัับปีีก่่อน (รายละเอีียดตามหนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้า 4-5)
ตารางค่่าตอบแทนกรรมการปีี 2564 มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ตำแหน่่งกรรมการ	ค่่าตอบแทนรายเดืือน	ค่่าเบี้้�ยประชุุม	สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น
(บาทต่่อเดืือน)
(บาทต่่อครั้้�ง)
คณะกรรมการบริิษััท
- ประธานกรรมการ
273,000
5,000
-ไม่่มีี- กรรมการ/กรรมการอิิสระ
20,000
5,000
-ไม่่มีีคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	
30,000
-ไม่่มีี-ไม่่มีี- กรรมการตรวจสอบ	
20,000
-ไม่่มีี-ไม่่มีีคณะกรรมการบริิหาร
- ประธานกรรมการบริิหาร
150,000
-ไม่่มีี-ไม่่มีี- กรรมการบริิหาร
-ไม่่มีี-ไม่่มีี-ไม่่มีีคณะกรรมการสรรหาฯ
- ประธานกรรมการสรรหา ฯ
-ไม่่มีี5,000
-ไม่่มีี- กรรมการสรรหา ฯ
-ไม่่มีี5,000
-ไม่่มีีคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
- ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
-ไม่่มีี5,000
-ไม่่มีี- กรรมการบรรษััทภิิบาล
-ไม่่มีี5,000
-ไม่่มีีหมายเหตุุ : 1. นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ ประธานกรรมการ เสนอขอลดค่่าตอบแทนรายเดืือนลงเดืือนละ 73,000 บาท คงเหลืือค่่าตอบแทนรายเดืือน 200,000 บาท
		ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2559 จนถึึงปััจจุุบััน
2. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ และนายบุุญเลิิศ นราไท เสนอไม่่รัับค่่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่่งกรรมการ
3.	ดร.วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง เสนอไม่่รัับค่่าตอบแทนรายเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุมจากการดำรงตำแหน่่งกรรมการ

ในวาระนี้้�ต้้องใช้้คะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุม
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ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณาแล้้ว มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ อนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการสำหรัับปีี 2564 จำนวน 573,000 บาท
ต่่อเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการ ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และค่่าเบี้้�ยประชุุม
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ครั้้�งละ 5,000 บาทต่่อท่่านต่่อครั้้�ง ตามที่่�เสนอ ด้้วยคะแนนเสีียง ดัังนี้้�
		- เห็็นด้้วย 350,400,610 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 100.00
		- ไม่่เห็็นด้้วย
0 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
0.00
		- บััตรเสีีย
0 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
0.00
		- งดออกเสีียง
0 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
0.00
วาระที่่� 7	พิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำหนดค่่าสอบบััญชีี ประจำปีี 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้้เสนอให้้ที่่ป� ระชุุมพิจิ ารณาอนุุมัติั กิ ารแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีีจากบริิษัทั สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
ได้้แก่่ น.ส.เกิิดศิิริิ กาญจนประกาศิิต หรืือน.ส.อรวรรณ เตชวััฒนสิิริิกุุล หรืือน.ส.รสพร เดชอาคม หรืือน.ส.สุุมนา พัันธ์์พงษ์์สานนท์์
เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และกำหนดค่่าสอบบััญชีีประจำปีี 2564 เป็็นจำนวนเงิินไม่่เกิิน 1,280,000 บาท เท่่ากัับปีีก่่อน ทั้้�งนี้้�
ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�ได้้จ่่ายตามจริิง รายละเอีียดตามหนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้า 6
นายสถาพร ผัังนิิรัันดร์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีข้้อซัักถามว่่า ค่่าตรวจสอบ BOI จำนวน 80,000 บาท ได้้รัับชี้้�แจงว่่าปีี 2564 เป็็นปีีสุุดท้้ายซึ่่�งใน
ปีี 2565 จะประหยััดค่่าใช้้จ่่ายส่่วนนี้้�ลงใช่่หรืือไม่่
นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้�สอบบััญชีี ชี้้�แจงว่่า ที่่�ผ่่านมาถ้้าบริิษััทไม่่ได้้ใช้้สิิทธิิทางภาษีีในธุุรกิิจ BOI ทางผู้้�สอบบััญชีีจึึงไม่่ได้้
เรีียกเก็็บค่่าบริิการส่่วนนี้้�
ที่่�ประชุุมได้้พิิจารณาแล้้ว มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ อนุุมััติิแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด และกำหนด
ค่่าสอบบััญชีีประจำปีีตามที่่�เสนอ ด้้วยคะแนนเสีียง ดัังนี้้�
		 - เห็็นด้้วย 350,400,610 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 100.00
		 - ไม่่เห็็นด้้วย
0 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
0.00
		 - บััตรเสีีย
0 เสีียง
		 - งดออกเสีียง
0 เสีียง
วาระที่่� 8	พิิจารณาเรื่่�องอื่่�น ๆ
		
เมื่่�อไม่่มีีคำถามหรืือข้้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว เมื่่�อเวลา 15.15 น. ประธานจึึงได้้กล่่าวปิิดการประชุุมสามััญ
ผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำปีี 2564 และขอขอบคุุณท่่านผู้้ถื� อื หุ้น้� และผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทุุกท่่านที่่ไ� ด้ส้ ละเวลามาเข้้าร่่วมประชุุม พร้้อมทั้้�งเสนอแนะข้้อคิิด
เห็็นอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท

						
ลงชื่่�อ _________________________ประธานที่่�ประชุุม
							
(นายมนูู เลีียวไพโรจน์์)
						
ลงชื่่�อ _________________________เลขานุุการบริิษััท
							
(นายชาญชััย บุุณยสุุรกุุล)
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1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประเภทกรรมการที่่�จะเสนอแต่่งตั้้�ง
อายุุ					
สััญชาติิ					
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น -	ทางตรง		
(30 ธ.ค. 2564) -	ทางอ้้อม		
การศึึกษา				
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ประธานกรรมการ
80 ปีี
ไทย
หุ้้�นสามััญ จำนวน 780,000 หุ้้�น (0.17%)
- ไม่่มีี - ปริิญญาเอก บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ปริิญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA
- ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมดีี) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- วุุฒิิบััตร การพััฒนาอุุตสาหกรรม ศููนย์์อบรมนาโงยา ประเทศญี่่�ปุ่่�น
- ปริิญญาบััตร วปอ.รุ่่�นที่่� 34 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร

การฝึึกอบรม				
- Directors Certification Program (DCP), Class 30/2003
					
- The Role of the Chairman Program (RCP), Class 3/2001
ประวััติิการทำงานย้้อนหลััง 5 ปีี		
-	บริิษัทั จดทะเบีียน (จำนวน 8 กิิจการ) -	บมจ.เออาร์์ไอพีี	
ประธานกรรมการ	ม.ค. 2553 - ปััจจุุบััน
			
- บมจ.เอสวีีโอเอ
ประธานกรรมการ		 2559 - ปััจจุุบััน
			
- บมจ.ทีีพีีไอโพลีีนเพาเวอร์์
ประธานกรรมการตรวจสอบ	 2559 - ปััจจุุบััน
			
- บมจ.ทีี.เอ็็ม.ซีี.อุุตสาหกรรม	 ประธานกรรมการ		 2554 - ปััจจุุบััน
			
-	บมจ.ยููบิิลลี่่�เอ็็นเตอร์์ไพรส์์
ประธานกรรมการ		 2553 - ปััจจุุบััน
			
-	บมจ.โพลีีเพล็็กซ์์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ		 2547 - ปััจจุุบััน
			
-	บมจ.บางกอกสหประกัันภััย ประธานกรรมการ		 2547 - ปััจจุุบััน
			
-	บมจ.น้้ำตาลขอนแก่่น
ประธานกรรมการ		 2547 - ปััจจุุบััน
-	บริิษััททั่่�วไป (- ไม่่มีี -)
- ไม่่มีี จำนวนปีีที่่�ดำรงตำแหน่่ง			
12 ปีี (13 ม.ค. 2553 – ปััจจุุบััน)
ประวััติิการกระทำผิิดกฎหมาย		
- ไม่่มีี ในช่่วง 10 ปีีย้้อนหลััง		
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย
ใช่่
และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
ส่่วนได้้เสีียทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม	
- ไม่่มีี ในกิิจการใด ๆ ที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�สััญญา
การเข้้าประชุุมในรอบปีี 2564		
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท 5 ครั้้�ง เข้้าร่่วมประชุุม 5 ครั้้�ง (คิิดเป็็น 100%)
หลัักเกณฑ์์ / วิิธีีการสรรหา		พิิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
					
และคณะกรรมการบริิษััท (รายละเอีียดตามหนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้า 4-5)
(ผู้้�ที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อนี้้�ไม่่มีีการดำรงตำแหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในกิิจการอื่่�นที่่�อาจทำให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่อบริิษััท)
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2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
ประเภทกรรมการที่่�จะเสนอแต่่งตั้้�ง
กรรมการ
อายุุ					
59 ปีี
สััญชาติิ					
ไทย
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น -	ทางตรง		
หุ้้�นสามััญ จำนวน 1,064,400 หุ้้�น (0.23%)
(30 ธ.ค. 2564) -	ทางอ้้อม		
- ไม่่มีี การศึึกษา				
- ปริิญญาโท MBA (Operation Management),
					
University of Scranton สหรััฐอเมริิกา
					
- ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
					
- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
การฝึึกอบรม				
- Director Accreditation Program (DAP) (2004)				
ประวััติิการทำงานย้้อนหลััง 5 ปีี		
- บริิษััทจดทะเบีียน (จำนวน 2 กิิจการ) -	บมจ.เออาร์์ไอพีี	
กรรมการ	ม.ค. 2553 - ปััจจุุบััน
		
-	บมจ.บิิซิิเนส ออนไลน์์
กรรมการ		 2540 - ปััจจุุบััน
- บริิษััททั่่�วไป (จำนวน 8 กิิจการ)
-	บจ. เนเชอร์์ คอนเซพท์์
กรรมการ		 2559 - ปััจจุุบััน
		
-	บจ. เอ.อาร์์.แอ็็คเคานติ้้�ง คอนซััลแตนท์์ กรรมการ		 2555 - ปััจจุุบััน
		
-	บจ. เฮลท์์ ออนไลน์์
กรรมการ		 2555 - ปััจจุุบััน
		
-	บจ. เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์
กรรมการ		 2551 - ปััจจุุบััน
		
-	บจ. ดีีทูู ซิิสเต็็มส์์
กรรมการ		 2551 - ปััจจุุบััน
		
-	บจ. เออาร์์ไอทีี	
กรรมการ		 2542 - ปััจจุุบััน
		
-	บจ. เอนิิว คอร์์ปอเรชััน
กรรมการ		 2538 - ปััจจุุบััน
		
-	บจ. เอเน็็ต	
กรรมการ		 2538 - ปััจจุุบััน
		
-	บจ. กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช	
- กรรมการ		 2559 - 2564
				
- ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีี	2537 - 2561
				
และการเงิิน
		
-	บจ. คอร์์แอนด์์พีีค
กรรมการ		 2542 - 2564
จำนวนปีีที่่�ดำรงตำแหน่่ง			
12 ปีี (13 ม.ค. 2553 – ปััจจุุบััน)
ประวััติิการกระทำผิิดกฎหมาย		
- ไม่่มีี ในช่่วง 10 ปีีย้้อนหลััง			
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย
ใช่่
และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
ส่่วนได้้เสีียทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม	
- ไม่่มีี ในกิิจการใด ๆ ที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�สััญญา
การเข้้าประชุุมในรอบปีี 2564		
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท 5 ครั้้�ง เข้้าร่่วมประชุุม 5 ครั้้�ง (คิิดเป็็น 100%)
หลัักเกณฑ์์ / วิิธีีการสรรหา		พิิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
					
และคณะกรรมการบริิษััท (รายละเอีียดตามหนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้า 4-5)
(ผู้้�ที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อนี้้�ไม่่มีีการดำรงตำแหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในกิิจการอื่่�นที่่�อาจทำให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่อบริิษััท)
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3. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ
ประเภทกรรมการที่่�จะเสนอแต่่งตั้้�ง กรรมการอิิสระ
อายุุ					
59 ปีี
	สััญชาติิ					
ไทย
	สััดส่่วนการถืือหุ้้�น -	ทางตรง
หุ้้�นสามััญ จำนวน 950,000 หุ้้�น (0.20%)
(30 ธ.ค. 2564) -	ทางอ้้อม	
- ไม่่มีี การศึึกษา			
- แพทยศาสตร์์บััณฑิิต คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
				
- MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
				
- นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
				
- Mini MBA มาตรฐานบริิการสุุขภาพสากลกัับการบริิหารจััดการโรงพยาบาล มหาวิิทยาลััยรัังสิิต	
การฝึึกอบรม			
- Director Accreditation Program (DAP) (2010)
				
- Audit Committee Program (ACP) (2009)
				
- Monitoring Fraud Risk Management (2010)
				
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
				
- Monitoring the Internal Audit Function (2010)
				
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)
ประวััติิการทำงานย้้อนหลััง 5 ปีี		
- บริิษัทั จดทะเบีียน (จำนวน 1 กิิจการ) -	บมจ.เออาร์์ไอพีี	 กรรมการอิิสระ		
ก.ย. 2552 - ปััจจุุบััน
						
ประธานกรรมการตรวจสอบ		ม.ค. 2553 - ปััจจุุบััน
						
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล		
2561 - ปััจจุุบััน
						
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน		
2557 - ปััจจุุบััน
- บริิษััททั่่�วไป (จำนวน 2 กิิจการ)
- สำนัักงานรางวััล ผู้้�ตรวจประเมิินรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ		
2557 - ปััจจุุบััน
					คุุณภาพแห่่งชาติิ
				
- รพ.ภููมิิพลอดุุลยเดช	- ผู้้�อำนวยการ รพ.ภููมิิพลอดุุลยเดช		
2564 - ปััจจุุบััน
						
- หััวหน้้าสำนัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ 2559 - ปััจจุุบััน
						
- เลขานุุการ คณะกรรมบริิหารความเสี่่�ยง		
2559 - ปััจจุุบััน
						
- รองผู้้�อำนวยการ รพ.ภููมิิพลอดุุลยเดช		
2562 - 2564
						
- รองผู้้�อำนวยการศููนย์์ปฏิิบััติิการแพทย์์ทหารอากาศ	 2561 - 2562
						
- ผู้้�อำนวยการกองวิิทยาการ			
2560 - 2561
						
- หััวหน้้าศุุนย์์พััฒนาคุุณภาพ			
2558 - 2560
จำนวนปีีที่่�ดำรงตำแหน่่ง
13 ปีี (16 ก.ย. 2552 - ปััจจุุบััน)
ประวััติิการกระทำผิิดกฎหมาย
- ไม่่มีี ในช่่วง 10 ปีีย้้อนหลััง
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย ใช่่
และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกัับหลักั ทรััพย์แ์ ละ
	ตลาดหลัักทรััพย์์
	ส่่วนได้้เสีียทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม	 - ไม่่มีี ในกิิจการใด ๆ ที่่�บริิษััทเป็็นคู่่�สััญญา
การเข้้าประชุุมในรอบปีี 2564
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท 5 ครั้้�ง เข้้าร่่วมประชุุม 5 ครั้้�ง (คิิดเป็็น 100%)
	หลัักเกณฑ์์ / วิิธีีการสรรหา	พิิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน และคณะกรรมการ
				บริิษัทั (รายละเอีียดตามหนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้า 4-5)
(ผู้้�ที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อนี้้�ไม่่มีีการดำรงตำแหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในกิิจการอื่่�นที่่�อาจทำให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่อบริิษััทและเป็็น
กรรมการอิิสระที่่�สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระและเป็็นไปตามหลกััเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
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คุุณสมบััติิเพิ่่�มเติิมสำหรัับกรรมการอิิสระที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ
ลัักษณะความสััมพัันธ์์

1. การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในบริิษััท/บริิษััทใหญ่่/บริิษััทย่่อย/บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้งในปััจจุุบัันหรืือในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
1.1 เป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำ
1.2 เป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ (เช่่น ผู้้�สอบบััญชีี ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน)
1.3 มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�มีีนััยสำคััญ อัันอาจมีีผลทำให้้ไม่่สามารถทำหน้้าที่่�ได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
1.4 ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการรายอี่่�น ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
	หรืือบริิษััทย่่อย
2. เป็็นผู้้ป� ระกอบกิิจการหรืือเป็็นกรรมการที่่มี� ีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานลููกจ้้างพนัักงานที่่ป� รึึกษาที่่รั� บั เงิิน
เดืือนประจำหรืือถืือหุ้น้� เกิินร้้อยละหนึ่่ง� ของจำนวนหุ้น้� ที่่มี� ีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของกิิจการที่่มี� สี ภาพอย่่าง
เดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััย

คุุณสมบััติิ
เป็็น
เป็็น
มีี
มีี

ไม่่เป็็น
ไม่่เป็็น
ไม่่มีี
ไม่่มีี

เป็็น

ไม่่เป็็น

นิิ ย ามกรรมการอิิ ส ระ บริิ ษัั ท ได้้ ก ำหนดไว้้เข้้มกว่่ า ข้้อกำหนดขั้้� น ต่่ำของสำนัั ก งานคณะกรรมการหลัั ก ทรัั พย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (รายละเอีียดในรายงานประจำปีีหน้้า 89)
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ข้้อบัังคัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และการออกเสีียลงคะแนน
หมวดที่่� 3
คณะกรรมการ
ข้้อ 16. ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
(1) ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
(2) ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตาม (1) เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียวหรืือหลายคนเป็็น
กรรมการก็็ได้้ แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3) บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนสููงสุุดตามลำดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่ากัับจำนวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำดัับถััดลงมามีีคะแนน
เสีียงเท่่ากัันเกิินจำนวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียง
	ชี้้�ขาด
ข้้อ 17. ในการประชุุมสามััญประจำปีีทุกุ ครั้้ง� ให้้กรรมการออกจากตำแหน่่งจำนวนหนึ่่ง� ในสามเป็็นอััตรา ถ้้าจำนวนกรรมการ
ที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม
กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำแหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับสลากกัันว่่าผู้้�ใด
จะออก ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำแหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำแหน่่ง ทั้้�งนี้้� กรรมการ
ที่่�ออกตามวาระนั้้�น ๆ อาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้

หมวดที่่� 4
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ข้้อ 29. ในการเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้คณะกรรมการจััดทำหนัังสืือนััดประชุุมระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระ
การประชุุม และเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมพร้้อมด้้วยรายละเอีียดตามสมควร โดยให้้ระบุุให้้ชััดเจนด้้วยว่่าเป็็น
เรื่่�องที่่�เสนอเพื่่�อทราบ เพื่่�ออนุุมััติิ หรืือเพื่่�อพิิจารณา แล้้วแต่่กรณีี รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการในเรื่่�อง
ดัังกล่่าว และคณะกรรมการจะต้้องจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและนายทะเบีียนทราบไม่่น้้อยกว่่าเจ็็ดวััน
ก่่อนวัันประชุุม และให้้โฆษณาหนัังสืือนััดประชุุมดัังกล่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกัันสามวัันก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อย
กว่่าสามวััน
ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ของบริิษัทั ให้้จััดขึ้้น� ณ ท้้องที่่อั� นั เป็็นที่่ตั้้� ง� สำนัักงานใหญ่่ของบริิษัทั หรืือจัังหวััดใกล้้เคีียง หรืือ
ณ ที่่�อื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการกำหนด
ข้้อ 30. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นอาจมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตนในการประชุุมก็็ได้้
หนัังสืือมอบฉัันทะจะต้้องลงวัันที่่แ� ละลายมืือชื่่อ� ของผู้้ถื� อื หุ้น้� ที่่ม� อบฉัันทะและจะต้้องเป็็นไปตามแบบที่่น� ายทะเบีียน
กำหนด
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	หนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�จะต้้องมอบให้้แก่่ประธานกรรมการหรืือผู้้ที่� ป่� ระธานกำหนด ณ ที่่ป� ระชุุมก่อ่ นผู้้รั� บม
ั อบฉัันทะ
เข้้าร่่วมประชุุม
ข้้อ 31. ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ต้้องมีีผู้ถื้� อื หุ้้น� และผู้้รั� บม
ั อบฉัันทะจากผู้้ถื� อื หุ้้น� (ถ้้ามีี) มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ายี่่สิ� บห้้
ิ าคน หรืือ
มีผู้ี ถื้� อื หุ้น้� และผู้้รั� บม
ั อบฉัันทะจากผู้้ถื� อื หุ้้น� มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำนวนผู้้ถื� อื หุ้้น� ทั้้�งหมด และไม่่ว่า่ กรณีี
หนึ่่�งกรณีีใด จะต้้องมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสามของจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายได้้ทั้้�งหมดของบริิษััทจึึงจะ
เป็็นองค์์ประชุุม
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งใด ถ้้าเวลานััดประชุุมล่่วงเลยไปแล้้วถึึงหนึ่่�งชั่่�วโมง จำนวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาเข้้าร่่วมประชุุม
ไม่่ครบองค์์ประชุุมตามที่่ก� ำหนดไว้้ หากว่่าการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� นั้้�นได้้เรีียกนััดเพราะผู้้ถื� อื หุ้้น� ร้้องขอ การประชุุมเป็็น
อัันระงัับไป ถ้้าการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� นั้้�น มิิใช่่เป็็นการประชุุมเพราะผู้้ถื� อื หุ้น้� ร้้องขอ ให้้นััดประชุุมใหม่่ และให้้ส่่งหนัังสืือ
นััดประชุุมไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าเจ็็ดวัันก่่อนวัันประชุุม ในการประชุุมครั้้�งหลัังนี้้�ไม่่บัังคัับว่่าจะต้้องครบ
องค์์ประชุุม
ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น้� ให้้ประธานกรรมการนั่่�งเป็็นประธานที่่ป� ระชุุม ในกรณีีประธานกรรมการไม่่สามารถเข้้าร่่วม
ประชุุม หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการให้้รองประธานกรรมการเป็็นประธาน ถ้้าไม่่มีี
รองประธานกรรมการ หรืือมีีแต่่ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุม หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ก็็ให้้ที่่�ประชุุมเลืือก
ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งซึ่่�งได้้เข้้าร่่วมประชุุมขึ้้�นเป็็นประธาน
ข้้อ 32. ในการออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้หุ้้�นหนึ่่�งหุ้้�นมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียง
การออกเสีียงลงคะแนนให้้กระทำโดยเปิิดเผย เว้้นแต่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าห้้าคนร้้องขอ และที่่�ประชุุมลงมติิให้้ลง
คะแนนลัับก็็ให้้ลงคะแนนลัับ ส่่วนวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนนลัับนั้้�นให้้เป็็นไปตามที่่�ประธานในที่่�ประชุุมกำหนด
	มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นให้้ประกอบด้้วยคะแนนเสีียงดัังต่่อไปนี้้�
(1) ในกรณีีปกติิให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุม และออกเสีียงลงคะแนน ถ้้ามีีคะแนน
เสีียงเท่่ากััน ให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
(2) ในกรณีีดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� ให้้ถืื อ คะแนนเสีียงไม่่ น้้ อยกว่่ า สามในสี่่� ข องจำนวนเสีียงทั้้� ง หมดของผู้้� ถืื อ หุ้้� น ซึ่่� ง มา
ประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
		 (ก) การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำคััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
		 (ข) การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นหรืือบริิษััทเอกชนมาเป็็นของบริิษััท
		 (ค) การทำ แก้้ไข หรืื อ เลิิ ก สัั ญ ญาเกี่่� ย วกัั บ การให้้เช่่ า กิิ จ การของบริิ ษัั ททั้้� ง หมดหรืื อ บางส่่ ว นที่่� ส ำคัั ญ
		 การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิิจของบริิษััท หรืือการรวมกิิจการกัับบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคล
		อื่่�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำไรขาดทุุนกััน
		 (ง) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิหรืือข้้อบัังคัับ
		 (จ) การเพิ่่�มทุุนหรืือลดทุุนของบริิษััทหรืือการออกหุ้้�นกู้้�
		 (ฉ) การควบหรืือเลิิกบริิษััท
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ข้้อ 33.	กิิจการอัันที่่�ประชุุมสามััญประจำปีีพึึงกระทำมีีดัังนี้้�
(1)	พิิจารณารายงานของคณะกรรมการที่่�เสนอต่่อที่่�ประชุุมแสดงถึึงผลการดำเนิินการของบริิษััทในรอบปีี
ที่่�ผ่่านมา
(2)	พิิจารณาอนุุมััติิงบดุุลและงบกำไรขาดทุุนของรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมาของบริิษััท
(3)	พิิจารณาอนุุมััติิจััดสรรเงิินกำไรและจ่่ายเงิินปัันผล
(4)	พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ
(5)	พิิจารณากำหนดค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท
(6)	พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำหนดค่่าตอบแทน
(7)	กิิจการอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)

หมวดที่่� 5
การบััญชีี การเงิิน และการสอบบััญชีี
ข้้อ 40.	ห้้ามมิิให้้บริิษััทจ่่ายเงิินปัันผลจากเงิินประเภทอื่่�นนอกจากเงิินกำไร ในกรณีีที่่�บริิษััทยัังมีียอดขาดทุุนสะสมอยู่่�
ห้้ามมิิให้้ประกาศจ่่ายเงิินปัันผล เงิินปัันผลให้้แบ่่งตามจำนวนหุ้้�น หุ้้�นละเท่่าๆ กััน โดยการจ่่ายเงิินปัันผลจะต้้องได้้
รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อน
คณะกรรมการอาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เป็็นครั้้�งคราว ในเมื่่�อเห็็นว่่าบริิษััทมีีผลกำไรสมควร
พอที่่จ� ะทำเช่่นนั้้�นได้้ และเมื่่�อได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลแล้้ว ให้้รายงานให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น้� ทราบในการประชุุม
คราวต่่อไป
การจ่่ายเงิินปัันผลให้้กระทำภายในหนึ่่�งเดืือนนัับแต่่วัันที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือวัันที่่�คณะกรรมการลงมติิแล้้วแต่่
กรณีี ทั้้�งนี้้� ให้้แจ้้งเป็็นหนัังสืือไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�น และให้้โฆษณาคำบอกกล่่าวการจ่่ายเงิินปัันผลนั้้�นในหนัังสืือพิิมพ์์ด้้วย
ข้้อ 41.	บริิษััทต้้องจััดสรรกำไรสุุทธิิประจำปีีส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็นทุุนสำรองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละห้้าของกำไรสุุทธิิประจำปีี
หัั ก ด้้วยยอดเงิิ น ขาดทุุ น สะสมยกมา (ถ้้ามีี ) จนกว่่ า ทุุ น สำรองนี้้� จ ะมีี จ ำนวนไม่่ น้้ อยกว่่ า ร้้อยละสิิ บ ของทุุ น
จดทะเบีียนของบริิษััท
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เอกสารหรืือหลัักฐานแสดงความเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือผู้้�แทนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม
เพื่่�อให้้การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส ชอบธรรม และเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจึึง
กำหนดให้้มีีการตรวจสอบเอกสาร หรืือหลัักฐานแสดงความเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�แทนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นยึึดถืือปฏิิบััติิต่่อไป ทั้้�งนี้้� บริิษััทขอสงวนสิิทธิิที่่�จะผ่่อนผัันการยื่่�นแสดงเอกสารหรืือหลัักฐานแสดงความเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�แทนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมแต่่ละราย ตามที่่�บริิษััทจะพิิจารณาเห็็นเหมาะสม
เอกสารที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมจะต้้องแสดงก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม
1. บุุคคลธรรมดา
1.1 กรณีีเข้้าประชุุมด้้วยตนเอง
- ให้้แสดงบััตรประจำตััวประชาชน หรืือบััตรประจำตััวข้้าราชการหรืือพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ หรืือหนัังสืือเดิินทาง
(กรณีีเป็็นชาวต่่างประเทศ) ฉบัับจริิง กรณีีมีีการแก้้ไขชื่่�อ-สกุุล ต้้องแสดงหลัักฐานรัับรองการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวด้้วย
1.2 กรณีีมอบฉัันทะ
		 -	หนัังสืือมอบฉัันทะซึ่่�งลงนามโดยผู้้�มอบฉัันทะ
- สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน หรืือสำเนาบััตรประจำตััวข้้าราชการหรืือพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ หรืือสำเนา
หนัังสืือเดิินทาง (กรณีีเป็็นชาวต่่างประเทศ) ของผู้้�มอบฉัันทะและผู้้�รัับมอบฉัันทะ พร้้อมลงนามรัับรองสำเนาถููกต้้อง
- ผู้้�รัับมอบฉัันทะต้้องแสดงบััตรประจำตััวประชาชน หรืือบััตรประจำตััวข้้าราชการหรืือพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
หรืือหนัังสืือเดิินทาง (กรณีีเป็็นชาวต่่างประเทศ) ฉบัับจริิง เพื่่�อลงทะเบีียน
2. นิิติิบุุคคล
-	หนัังสืือมอบฉัันทะซึ่่�งลงนามโดยผู้้�มีีอำนาจผููกพัันนิิติิบุุคคล ตามหนัังสืือรัับรองนิิติิบุุคคล ซึ่่�งออกให้้โดยกระทรวง
พาณิิชย์์ หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่เกิิน 30 วััน พร้้อมประทัับตราสำคััญของนิิติิบุุคคล (ถ้้ามีี)
- กรณีีผู้้�มอบฉัันทะเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�จดทะเบีียนในประเทศไทย ให้้แนบสำเนาหนัังสืือรัับรองนิิติิบุุคคล ซึ่่�งออกให้้
โดยกระทรวงพาณิิชย์์ หรืือหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องไม่่เกิิน 30 วััน และรัับรองสำเนาถููกต้้อง โดยผู้้มี� อี ำนาจลงนามผููกพัันนิิติบุิ คุ คล
นั้้�น พร้้อมประทัับตราสำคััญของนิิติิบุุคคล (ถ้้ามีี)
- กรณีีผู้้�มอบฉัันทะเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�จดทะเบีียนในต่่างประเทศ ให้้แนบสำเนาหนัังสืือรัับรองนิิติิบุุคคล ซึ่่�งออกโดย
หน่่วยงานราชการที่่มี� อี ำนาจของประเทศที่่นิ� ติิ บุิ คุ คลนั้้�นตั้้ง� อยู่่� หนัังสืือรัับรองการเป็็นนิิติบุิ คุ คลดัังกล่่าวจะต้้องผ่่านการรัับรอง
จากโนตารีีพัับลิิค (Notary Public) หรืือ หน่่วยงานราชการที่่�มีีอำนาจไม่่เกิิน 6 เดืือน
- สำหรัับนิิติิบุุคคลต่่างประเทศ เอกสารใดที่่�มิิได้้มีีต้้นฉบัับเป็็นภาษาอัังกฤษ จะต้้องจััดทำคำแปลเป็็นภาษาอัังกฤษ
แนบมาพร้้อมกัันด้้วย และให้้ผู้้�มีีอำนาจลงนามผููกพัันนิิติิบุุคคลนั้้�น ลงนามรัับรองความถููกต้้องของคำแปล
- สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน หรืือสำเนาบััตรประจำตััวข้้าราชการหรืือพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ หรืือสำเนา
หนัังสืือเดิินทาง (กรณีีเป็็นชาวต่่างประเทศ) ของกรรมการผู้้�มีีอำนาจที่่�ได้้ลงนามในหนัังสืือมอบฉัันทะและผู้้�รัับมอบฉัันทะ
พร้้อมลงนามรัับรองสำเนาถููกต้้อง
- ผู้้�รัับมอบฉัันทะต้้องแสดงบััตรประจำตััวประชาชน หรืือบััตรประจำตััวข้้าราชการหรืือพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ หรืือ
หนัังสืือเดิินทาง (กรณีีเป็็นชาวต่่างประเทศ) ฉบัับจริิง เพื่่�อลงทะเบีียน
3. คััสโตเดีียน (Custodian)
กรณีีผู้้ม� อบฉัันทะเป็็นตััวแทนถืือครองหลัักทรััพย์์ (คััสโตเดีียน Custodian) ในประเทศไทยที่่รั� บฝ
ั ากและดููแลหุ้้น� ของ
บริิษัทั ให้้แก่่ผู้ล้� งทุุนต่่างประเทศที่่เ� ป็็นผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่ป� รากฏชื่่อ� ในทะเบีียน ได้้แต่่งตั้้ง� ผู้้รั� บม
ั อบฉัันทะเข้้าประชุุมตามหนัังสืือมอบ
ฉัันทะแบบ ค. ผู้้�มอบฉัันทะจะต้้องจััดส่่งเอกสารดัังนี้้�
-	หนัังสืือมอบอำนาจจากผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นนัักลงทุุนต่่างประเทศ มอบหมายให้้คััสโตเดีียนเป็็นผู้้�ดำเนิินการลงนามใน
หนัังสืือมอบฉัันทะแทน
-	หนัังสืือยืืนยัันว่่าผู้้�ลงนามในหนัังสืือมอบฉัันทะแทน ได้้รัับอนุุญาตประกอบธุุรกิิจคััสโตเดีียน
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- เอกสารใดข้้างต้้นที่่�มิิได้้มีีต้้นฉบัับเป็็นภาษาอัังกฤษ จะต้้องจััดทำคำแปลเป็็นภาษาอัังกฤษแนบมาพร้้อมกัันด้้วย
และให้้บุุคคลที่่�อ้้างอิิงเอกสารดัังกล่่าว หรืือบุุคคลผู้้�มีีอำนาจกระทำการแทนบุุคคลดัังกล่่าวลงนามรัับรองความถููกต้้องของ
คำแปลด้้วย
- ผู้้�รัับมอบฉัันทะต้้องแสดงบััตรประจำตััวประชาชน หรืือบััตรประจำตััวข้้าราชการหรืือพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ หรืือ
หนัังสืือเดิินทาง (กรณีีเป็็นชาวต่่างประเทศ) ฉบัับจริิง เพื่่�อลงทะเบีียน
4. กรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นถึึงแก่่กรรม
ผู้้จั� ดั การมรดกสามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง หรืือมอบฉัันทะ โดยให้้นำสำเนาคำสั่่�งศาลแต่่งตั้้ง� เป็็นผู้้จั� ดั การมรดก
ซึ่่�งรัับรองสำเนาถููกต้้องโดยผู้้�จััดการมรดกมามอบให้้เป็็นหลัักฐานเพิ่่�มเติิมด้้วย
5. กรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�เยาว์์
บิิดา หรืือมารดา หรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง หรืือมอบฉัันทะ โดยให้้นำสำเนา
ทะเบีียนบ้้านของผู้้�เยาว์์ และ/หรืือ สำเนาคำสั่่�งศาลแต่่งตั้้�งให้้เป็็นผู้้�ปกครอง ซึ่่�งรัับรองสำเนาถููกต้้องโดยบิิดา หรืือมารดา
หรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้้เป็็นหลัักฐานเพิ่่�มเติิมด้้วย
ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะสามารถลงทะเบีียนและยื่่�นเอกสารหรืือหลัักฐานเพื่่�อการตรวจสอบ ณ สถานที่่�ประชุุม
ได้้ตั้้�งแต่่เวลา 13.00 น. ของวัันศุุกร์์ที่่� 8 เมษายน 2565 เป็็นต้้นไป
อนึ่่�ง ผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดประสงค์์จะแต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นเข้้าร่่วมประชุุม และออกเสีียงแทนในการประชุุมครั้้�งนี้้� โปรดกรอก
ข้้อความและลงลายมืือชื่่�อในหนัังสืือมอบฉัันทะที่่�แนบมา พร้้อมแนบเอกสารหรืือหลัักฐานแสดงความเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือ
ผู้้�แทนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม ตามรายละเอีียดดัังกล่่าวข้้างต้้น
การมอบฉัันทะ
ตามประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า เรื่่อ� ง กำหนดแบบหนัังสืือมอบฉัันทะ (ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2550 ลงวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์
2550 ได้้กำหนดแบบของหนัังสืือมอบฉัันทะในการประชุุมผู้้�จองหุ้้�น และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมหาชน จำกััด
ไว้้ 3 แบบ โดยให้้ใช้้แบบหนึ่่�งแบบใด คืือ
แบบ ก. เป็็นแบบหนัังสืือมอบฉัันทะแบบทั่่�วไป ซึ่่�งเป็็นแบบที่่�ง่่ายไม่่ซัับซ้้อน
แบบ ข. เป็็นแบบหนัังสืือมอบฉัันทะที่่�กำหนดรายการต่่างๆ ที่่�จะมอบฉัันทะที่่�ละเอีียด ชััดเจนตายตััว
แบบ ค. เป็็นแบบที่่�ใช้้เฉพาะกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศและแต่่งตั้้�งให้้คััสโตเดีียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็็นผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�น
บริิษััทได้้จััดส่่งแบบหนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ด้้วยตนเอง
สามารถมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่�น หรืือจะมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระของบริิษัทั (ตามรายชื่่อ� กรรมการอิิสระที่่บริ
� ษัิ ทั กำหนด)
ให้้เป็็นผู้้รั� บม
ั อบฉัันทะ เพื่่�อเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนในที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� แทน และส่่งกลัับมายัังบริิษัทล่
ั ว่ งหน้้า
ก่่อนประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 1 วััน
วิิธีีการมอบฉัันทะ
1.	มอบฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่ง� ตามความประสงค์์ของผู้้ถื� อื หุ้้น� หรืือเลืือกมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระของบริิษัทั
คนใดคนหนึ่่� ง (ข้้อมููลกรรมการอิิ ส ระ ปรากฏตามสิ่่� ง ที่่� ส่่ ง มาด้้วย 5) โดยให้้ระบุุ ชื่่� อ พร้้อมรายละเอีียดของบุุ ค คล
ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นประสงค์์จะมอบฉัันทะ หรืือกาเครื่่�องหมายหน้้าชื่่�อกรรมการอิิสระ ตามที่่�บริิษััทระบุุไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะ
โดยเลืือกเพีียงท่่านเดีียวให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะในการเข้้าร่่วมประชุุมดัังกล่่าว
2.	ปิิดอากรแสตมป์์ จำนวน 20 บาท พร้้อมทั้้�งขีีดฆ่่าลงวัันที่่�ที่่�ทำหนัังสืือมอบฉัันทะดัังกล่่าว เพื่่�อให้้ถููกต้้อง และ
มีีผลผููกพัันตามกฎหมาย
3.	ทั้้�งนี้้� ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายหนึ่่ง� จะถืือหุ้้น� ของบริิษัทั จำนวนเท่่าใด ผู้้ถื� อื หุ้น้� นั้้�น ไม่่สามารถแบ่่งแยกจำนวนหุ้น้� โดยมอบฉัันทะ
ให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะหลายคน เพื่่�อแบ่่งแยกการลงคะแนนเสีียงได้้
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รายชื่่�อกรรมการอิิสระที่่�บริิษััทเสนอให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะ
1. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์

อายุ 76 ปี

ตำแหน่่ง			
กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
				
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน/
				
กรรมการบรรษััทภิิบาล
ที่่�อยู่่�				บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน)
				
99/16-20 ถนนรััขดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
				
กรุุงเทพฯ 10400
ส่่วนได้้เสีียในวาระที่่�เสนอ
ไม่่มีี
ในการประชุุมครั้้�งนี้้�
ส่่วนได้้เสีียพิิเศษที่่�แตกต่่างจากกรรมการท่่านอื่่�นในทุุกวาระที่่�เสนอในการประชุุมครั้้�งนี้้�: - ไม่่มีี -

2. นางสาวสุนีย์ มัตตัญญุกุล

อายุ 65 ปี

ตำแหน่่ง			
กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
				
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน/
				
กรรมการบรรษััทภิิบาล
ที่่�อยู่่�				บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน)
				
99/16-20 ถนนรััขดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
				
กรุุงเทพฯ 10400
ส่่วนได้้เสีียในวาระที่่�เสนอ
ไม่่มีี
ในการประชุุมครั้้�งนี้้�
ส่่วนได้้เสีียพิิเศษที่่�แตกต่่างจากกรรมการท่่านอื่่�นในทุุกวาระที่่�เสนอในการประชุุมครั้้�งนี้้�: - ไม่่มีี -

หมายเหตุุ: รายละเอีียดประวััติกิ รรมการอิิสระและผลการดำเนิินงานในปีี 2564 ทั้้�ง 2 ท่่าน ปรากฏในรายงานประจำปีี 2564 หััวข้้อ
ดัังนี้้�
- “คณะกรรมการบริิษััท” หน้้า 19
- “โครงสร้้างการกำกัับดููแลกิิจการและข้้อมููลสำคััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการคณะกรรมการชุุดย่่อย
		 ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�นๆ” หน้้า 78-88
- “นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ” หน้้า 68-71
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)
อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B.
......................................................
เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

Date
(1) ข้าพเจ้า

อยู่บา้ 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

รหัสไปรษณีย์

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

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Residing at No

Road

District

Sub-district

Province

Postal Code

หรือ / OR

2) รศ.ดร. เรณำ พงษ์เรืองพันธุ ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. Independent Director/ Member of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

อายุ 76 ปี
Age 76 years

3) นำงสำวสุนีย ์ มัตตัญญุกุล

อายุ 65 ปี
Age 65 years

หรือ / OR

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Miss Sunee Mattanyukul
Independent Director/ Member of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา
14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April
8, 2022 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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สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 6
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021
(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 2564 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2021
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income
for the year ended December 31, 2021
(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 2564
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended
December 31, 2021
(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
28

สิ่งที่สง่ มาด้
าดับที่ ลำดัั
6 บที่่� 6
สิ่่�งวที่่�ยส่่งลมาด้้วย
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
เห็นด้วย/ Approve

Mr. Manu Leopairote
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
เห็นด้วย/ Approve

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

AVM
Isaraya Sukcharoen
Sukcharoen
AVMIsaraya

3. พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ
เห็นด้วย/ Approve

งดออกเสียง/ Abstain

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 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565
Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2022
(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 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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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สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6

สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 6

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ 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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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ใบประจSupplement
ำต่อแบบหนั
งสือForm
มอบฉั
to Proxy
B. นทะแบบ ข.

สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6
สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6

สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 6

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท........................เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)............................................
การมอบฉั
นทะในฐานะเป็
ถ้ ือหุน้ ของบริof.........................ARIP
ษัท........................เออำร์Public
ไอพี จCompany
ำกัด (มหำชน)............................................
Appointment
of Proxy asนผูShareholder
Limited...........................................
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited...........................................
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31 เลขที่
การประชุ
สามัญองนนทรี
ผูถ้ ือหุน้ เขตยานนาวา
ประจาปี 2565กรุในวั
นศุกร์ที่ 8 เมษายน
2565
น. ณ. อาคารเอ็
เอส สยามทาวเวอร์
1023 ถนนพระราม
3 มแขวงช่
งเทพมหานคร
10120
หรือเวลา
ทีจ่ ะพึ14.00
งเลื่อนไปในวั
น เวลา มและสถานที
่อื่นด้วย ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31 เลขที่
1023 ถนนพระราม
แขวงช่
องนนทรี
เขตยานนาวา
เทพมหานคร
10120
ทีจ่ ะพึon
งเลืApril
่อนไปในวั
น เวลา
และสถานที
ื่นด้วยat MS Siam Tower, Asic Room,
For the32022
Annual
General
Meetingกรุofงthe
Shareholders
to หรื
beอheld
8, 2022
as from
2.00 ่อp.m.
For the
2022IIIAnnual
the Shareholders
to be10120
held onorApril
fromtime
2.00 and
p.m. place
at MS should
Siam Tower,
Asic Room,
31st Fl., 1023
Rama
Road,General
ChongMeeting
Nonsi,ofYannawa,
Bangkok
such8, 2022
otherasdate,
the meeting
be

st
31
Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be
postponed.
postponed.
วาระที่
เรื่อง
วาระที
่
เรือ่ ง
Item
Subject
Item
Subject
(ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ก)
ผรู้ บั มอบฉัtheนทะมี
สิทtoธิพconsider
ิจารณาและลงมติ
าพเจ้าได้behalf
ทกุ ประการตามที
่เห็นas
สมควร
(a) ให้
Authorize
proxy
and voteแทนข้
on my/our
in all matters
it deems appropriate
(a)
Authorize
the
proxy
to
consider
and
vote
on
my/our
behalf
in
all
matters
as
it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(ข) ให้
ผรู้ บั มอบฉัtheนทะออกเสี
งลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้าพเจ้
า ดังนี ้
(b)
Authorize
proxy toยvote
according to my/our intention
as follows:
(b) Authorize
proxy to vote accordingไม่toเห็my/our
as follows: งดออกเสียง/ Abstain
เห็นด้วthe
ย/ Approve
นด้วย/ intention
Disapprove
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่
วาระที
Item ่
Item

เรื่อง
เรื่อง
Subject
Subject
(ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ก)
ผรู้ บั มอบฉัtheนทะมี
สิทtoธิพconsider
ิจารณาและลงมติ
าพเจ้าได้behalf
ทกุ ประการตามที
่เห็นas
สมควร
(a) ให้
Authorize
proxy
and voteแทนข้
on my/our
in all matters
it deems appropriate
(a)
Authorize
the
proxy
to
consider
and
vote
on
my/our
behalf
in
all
matters
as
it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(ข) ให้
ผรู้ บั มอบฉัtheนทะออกเสี
งลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้าพเจ้
า ดังนี ้
(b)
Authorize
proxy toยvote
according to my/our intention
as follows:
(b) Authorize
proxy to vote accordingไม่toเห็my/our
as follows: งดออกเสียง/ Abstain
เห็นด้วthe
ย/ Approve
นด้วย/ intention
Disapprove
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่
วาระที
Item ่
Item

เรื่อง
เรื่อง
Subject
Subject
(ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ก)
ผรู้ บั มอบฉัtheนทะมี
สิทtoธิพconsider
ิจารณาและลงมติ
าพเจ้าได้behalf
ทกุ ประการตามที
่เห็นas
สมควร
(a) ให้
Authorize
proxy
and voteแทนข้
on my/our
in all matters
it deems appropriate
(a)
Authorize
the
proxy
to
consider
and
vote
on
my/our
behalf
in
all
matters
as
it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(ข) ให้
ผรู้ บั มอบฉัtheนทะออกเสี
งลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้าพเจ้
า ดังนี ้
(b)
Authorize
proxy toยvote
according to my/our intention
as follows:
(b) Authorize
proxy to vote accordingไม่toเห็my/our
as follows: งดออกเสียง/ Abstain
เห็นด้วthe
ย/ Approve
นด้วย/ intention
Disapprove
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
ข้I/We
าพเจ้hereby
าขอรับรองว่
า รายการในใบประจ
าต่อcontained
แบบหนังสืinอมอบฉั
นทะ ถูกต้องบริ
บรู ณ์Proxy
และเป็Form
นความจริ
งทุกประการ
certify
that the particulars
the Supplement
to the
are true,
correct and complete in all respects.
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
ลงชื่อ
Signed (
ลงชื่อ (
Signed
ลงชื่อ
Signed (
(
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ผูม้ อบฉันทะ
Grantor
ผูม้ อบฉันทะ
) Grantor
) ผูร้ บั มอบฉันทะ
Grantee
ผูร้ บั มอบฉันทะ
) Grantee
) ผูร้ บั มอบฉันทะ
Grantee
ผูร้ บั มอบฉันทะ
) Grantee
)

สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย ลำดัับที่่� 7

32

