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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2565

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 8 เมษ�ยน 2565

เวล� 14:00 น. ห้องประชุมเอสิค ชั้น 31
อ�ค�รเอ็ม เอส สย�มท�วเวอร์

เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120
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ที่่� ARiP 93/2565                9 มี่นาคมี 2565

เรื่่�อง  ขอเชิิญปรื่ะชิุมสามัญผู้้�ถื่อหุุ้�นปรื่ะจํําปี 2565

เรื่ียน  ท่่านผู้้�ถื่อหุุ้�น บรื่ิษััท่ เออารื่์ไอพีี จํำกััด (มหุ้าชิน)

สิ�งท่ี�ส่งมาด�วย :            หุ้น�า 
 1. สำเนารายงานการประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�นประจำปี 2564 ประชุุมีเมีื�อวัันที่่� 8 เมีษายน 2564  8
 2. ประวััติิของบุุคคลที่่�ได้�รับุการเสนอชุื�อใหุ้�ด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมีการ 17
 3. ข�อบุังคับุของบุริษัที่เก่�ยวักับุการประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�น และการออกเส่ยงลงคะแนน 21
 4. เอกสารหุ้รือหุ้ลักฐานแสด้งควัามีเป็นผู้้�ถืือหุุ้�น หุ้รือผู้้�แที่นของผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�มี่สิที่ธิิเข�าร่วัมีประชุุมี 24
 5. รายชุื�อกรรมีการอิสระที่่�บุริษัที่เสนอใหุ้�เป็นผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะ 26
 6. หุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะ  27
 7. แผู้นที่่�สถืานที่่�ประชุุมี 32

 ด้�วัยคณะกรรมีการบุริษัที่ เออาร์ไอพี่ จำกัด้ (มีหุ้าชุน) (“บุริษัที่”) มี่มีติิใหุ้�เร่ยกประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�นประจำปี 2565  
ในวัันศุุกร์ที่่� 8 เมีษายน 2565 เวัลา 14.00 น. ณ หุ้�องประชุุมีใหุ้ญ่ อาคารเอ็มี เอส สยามีที่าวัเวัอร์ ชุั�น 31 เลขที่่� 1023  
ถืนนพีระรามี 3 แขวังชุ่องนนที่ร่ เขติยานนาวัา กรุงเที่พีมีหุ้านคร 10120 เพีื�อพีิจารณาเรื�องติ่าง ๆ ติามีระเบุ่ยบุวัาระการประชุุมี  
ด้ังติ่อไปน่�

วารื่ะท่ี� 1 รื่ับรื่องรื่ายงานกัารื่ปรื่ะชิุมสามัญผู้้�ถื่อหุุ้�นปรื่ะจํำปี 2564 
 วตัถืปุรื่ะสงค์แ์ละเหุ้ตุผู้ล: การประชุมุีสามีญัผู้้�ถือืหุุ้�นประจำป ี2564 ของบุรษิทัี่ได้�ถืก้จดั้เมีื�อวันัที่่� 8 เมีษายน 2564 บุรษิทัี่
ได้�จัด้ที่ำรายงานการประชุุมี ซึ่่�งได้�บัุนที่่กถื้กติ�องติามีมีติิของท่ี่�ประชุุมี และได้�นำส่งสำเนารายงานการประชุุมีใหุ้�ติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์ 
แหุ้่งประเที่ศุไที่ยภายใน 14 วัันนับุแติ่วัันประชุุมีฯ ติามีที่่�กฎหุ้มีายกำหุ้นด้ นอกจากน่�บุริษัที่ได้�เผู้ยแพีร่รายงานด้ังกล่าวัผู่้านที่าง
เวั็บุไซึ่ติ์ของบุริษัที่ที่่� www.aripplc.com เพีื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นได้�รับุที่ราบุรายงานการประชุุมี และสามีารถืติรวัจสอบุควัามีถื้กติ�อง 
(สิ�งที่่�ส่งมีาด้�วัย ลำด้ับุที่่� 1)

 ค์วามเหุ้็นของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่: เหุ้็นควัรเสนอใหุ้�ที่่�ประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�น รับุรองรายงานการประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�นประจำ
ปี 2564

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din Daeng,
Bangkok 10400, Thailand
Tel : +66(0) 2642 - 3400
Fax : 066(0) 2641 - 2331
www.arip.co.th

8. แบุบุฟอร์มีลงที่ะเบุ่ยน (กรุณานำมีาในวัันประชุุมี) หุ้นังสือเชุิญประชุุมี และรายงานประจำปี ร้ปแบุบุ QR Code
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วารื่ะท่ี� 2 รื่ับท่รื่าบรื่ายงานปรื่ะจํำปี 2564 และรื่ายงานของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่บรื่ิษััท่ 
 วัตถุืปรื่ะสงค์์และเหุ้ตุผู้ล: สรุปผู้ลการด้ำเนินงานของบุริษัที่ในรอบุปีบุัญชุ่สิ�นสุด้วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2564 บุริษัที่ม่ี 
รายได้�รวัมีจำนวัน 169.22 ล�านบุาที่ และมี่กำไรสุที่ธิิจำนวัน 5.20 ล�านบุาที่ รายละเอ่ยด้ผู้ลการด้ำเนินงานของบุริษัที่ปรากฏติามี
รายงานประจำป ี2564 ซึ่่�งบุรษิทัี่ได้�เผู้ยแพีรผู่้า่นที่างเวับ็ุไซึ่ติข์องติลาด้หุ้ลกัที่รพัีย์ฯ เวับ็ุไซึ่ติข์องบุรษิทัี่ และ QR Code ในแบุบุฟอรม์ี
ลงที่ะเบุ่ยน (สิ�งที่่�ส่งมีาด้�วัย ลำด้ับุที่่� 8)

 ค์วามเหุ้็นของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่: เหุ้็นควัรเสนอใหุ้�ที่่�ประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�น รับุที่ราบุรายงานประจำปี 2564 และรายงาน
ของคณะกรรมีการบุริษัที่

วารื่ะท่ี� 3 พิีจํารื่ณาอนุมัติงบแสดงฐานะท่างกัารื่เงิน และงบกัําไรื่ขาดทุ่นเบ็ดเสรื่็จํของบรื่ิษััท่ สําหุ้รื่ับรื่อบปีบัญชิีสิ�นสุด 
 ณ วันท่ี� 31 ธัันวาค์ม 2564 ซึ่่�งผู้่านกัารื่ตรื่วจํสอบจํากัผู้้�สอบบัญชิีรื่ับอนุญาตแล�ว
 วัตถืุปรื่ะสงค์์และเหุ้ตุผู้ล: บุริษัที่ได้�จัด้ที่ํางบุแสด้งฐานะการเงิน และงบุกําไรขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสร็จ สําหุ้รับุรอบุปีบุัญชุ่  
สิ�นสุด้ ณ วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2564 ซึ่่�งติรวัจสอบุโด้ยผู้้�สอบุบุัญชุ่รับุอนุญาติ และได้�ผู้่านการพีิจารณาจากคณะกรรมีการ 
ติรวัจสอบุและคณะกรรมีการบุริษัที่แล�วั เหุ้็นวั่าถื้กติ�อง ครบุถื�วัน และเพี่ยงพีอติามีหุ้ลักการบุัญชุ่ที่่�รับุรองที่ั�วัไป จ่งขอนําเสนอ 
ติอ่ที่่�ประชุมุีสามัีญผู้้�ถืือหุุ้�น เพีื�อพิีจารณาอนุมีตัิ ิติามีพีระราชุบัุญญัติิบุริษทัี่มีหุ้าชุนจํากัด้ พี.ศุ. 2535 มีาติรา 112 รายละเอย่ด้ปรากฏ
ติามีรายงานประจำปี 2564 เรื�อง “งบุการเงิน”

 ค์วามเห็ุ้นของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่: เหุ้็นควัรเสนอใหุ้�ท่ี่�ประชุุมีสามัีญผู้้�ถืือหุุ้�น พีิจารณาอนุมีัติิงบุแสด้งฐานะที่างการเงินและ 
งบุกำไรขาด้ทุี่นเบ็ุด้เสร็จ สำหุ้รับุรอบุปีบุัญชุ่ สิ�นสุด้ ณ วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2564 ซึ่่�งได้�ผู้่านการติรวัจสอบุโด้ยผู้้�สอบุบัุญชุ่ 
รับุอนุญาติแล�วั

วารื่ะท่ี� 4 พีิจํารื่ณาอนุมัติงดจํ่ายเงินปันผู้ล สำหุ้รื่ับผู้ลกัารื่ดำเนินงานสิ�นสุด ณ วันท่ี� 31 ธัันวาค์ม 2564
 วัตถุืปรื่ะสงค์์และเหุ้ตุผู้ล: จากผู้ลการด้ำเนินงานของบุริษัที่ ในรอบุปีบุัญชุ่ สิ�นสุด้วัันท่ี่� 31 ธิันวัาคมี 2564 ที่่�ผู่้านมีา 
บุริษัที่มี่รายได้�รวัมีจำนวัน 169.22 ล�านบุาที่ กำไรขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสร็จรวัมีสำหุ้รับุปี 5.07 ล�านบุาที่ และมี่ขาด้ทีุ่นสะสมียกมีา 3.28 
ล�านบุาที่ ที่ำใหุ้�มีก่ำไรสะสมียงัไมีไ่ด้�จดั้สรร 1.79 ล�านบุาที่ เนื�องจากกำไรสะสมียงัไมีไ่ด้�จดั้สรรมีจ่ำนวันน�อย และสถืานการณเ์ศุรษฐกจิ
ที่่�ยงัไมี่แน่นอน บุรษิัที่จ่งเหุ้น็ควัรสำรองกำไรสะสมีเพีื�อขยายการด้ำเนินงานของบุริษัที่ ด้ังนั�น ที่่�ประชุุมีคณะกรรมีการบุริษัที่จง่เหุ้็น
สมีควัรงด้จ่ายเงินปันผู้ล

ข�อม้ลเปรื่ียบเท่ียบอัตรื่ากัารื่จํ่ายเงินปันผู้ล สําหุ้รื่ับผู้ลปรื่ะกัอบกัารื่ในชิ่วงรื่ะยะเวลา 3 ปีท่ี�ผู้่านมา

รื่ายละเอียดกัารื่จํ่ายเงินปันผู้ล 2564* 2563 2562

1. รายได้� (ล�านบุาที่) 169.22 224.77 164.55
2. กำไรสุที่ธิิ (ล�านบุาที่) 5.20 3.56 1.33
3. กำไรขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสร็จรวัมีสำหุ้รับุปี (ล�านบุาที่) 5.07 1.52 1.33
4. กำไร(ขาด้ทีุ่น)สะสมี ณ วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี (ล�านบุาที่) 1.79 (3.28) (4.81)
5. จำนวันหุุ้�น (ล�านหุุ้�น) 466 466 466
6. เงินปันผู้ลจ่ายติ่อหุุ้�น (บุาที่) - - -
* เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุุ้�นเพื่ื�อพื่ิจารณาอนุมัติิ

 บุรษัิที่ม่ีนโยบุายการจ่ายเงินปันผู้ล ไม่ีน�อยกว่ัาร�อยละ 50 ของกำไรสุที่ธิภิายหุ้ลังการหัุ้กภาษเ่งินได้�นติิบิุคุคล อย่างไรก็ติามี 
บุริษัที่อาจกำหุ้นด้ใหุ้�การจ่ายเงินปันผู้ลมี่อัติราน�อยกวั่าอัติราที่่�กำหุ้นด้ข�างติ�นได้� หุ้ากบุริษัที่มี่ควัามีจำเป็นที่่�จะติ�องนำเงินกำไรสุที่ธิิ
มีาใชุ�เพีื�อขยายการด้ำเนินงานของบุริษัที่ติ่อไป
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 ที่ั�งน่� การงด้จ่ายเงินปันผู้ลด้ังกล่าวั เป็นไปติามีพี.ร.บุ.มีหุ้าชุน มีาติรา 115 และข�อบุังคับุของบุริษัที่ ข�อ 40 (สิ�งที่่�ส่งมีา
ด้�วัย ลำด้ับุที่่� 3)
 ค์วามเหุ้็นของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่: เหุ้็นควัรเสนอใหุ้�ที่่�ประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�น อนุมีัติิการงด้จ่ายเงินปันผู้ลสำหุ้รับุผู้ลประกอบุ
การในรอบุปีบุัญชุ่ สิ�นสุด้วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2564

วารื่ะท่ี� 5 พีิจํารื่ณาอนุมัติกัารื่แต่งตั�งกัรื่รื่มกัารื่แท่นกัรื่รื่มกัารื่ท่ี�ต�องออกัตามวารื่ะ 
 วัตถืุปรื่ะสงค์์และเหุ้ตุผู้ล: ติามีพีระราชุบุัญญัติิบุริษัที่มีหุ้าชุนจำกัด้ พี.ศุ. 2535 และติามีข�อบุังคับุของบุริษัที่  
ข�อ 17. กาํหุ้นด้วัา่ในการประชุมุีสามีญัผู้้�ถือืหุุ้�นประจาํปทีี่กุครั�ง ใหุ้�กรรมีการออกจากติำแหุ้นง่จำนวันหุ้น่�งในสามีของจำนวันกรรมีการ
ที่ั�งหุ้มีด้ ถื�าจำนวันกรรมีการที่่�จะแบุ่งออกใหุ้�ติรงเป็นสามีส่วันไมี่ได้� ก็ใหุ้�ออกโด้ยจำนวันใกล�ที่่�สุด้กับุส่วันหุ้น่�งในสามี ส่วันปีหุ้ลัง ๆ 
ติ่อไปใหุ้�กรรมีการคนที่่�อย้่ในติำแหุ้น่งนานที่่�สุด้เป็นผู้้�ออกจากติำแหุ้น่ง โด้ยในปีน่�กรรมีการที่่�ติ�องออกจากติําแหุ้น่งกรรมีการของ
บุริษัที่ติามีกําหุ้นด้วัาระ มี่ด้ังน่� 
 1. นายมีน้ เล่ยวัไพีโรจน์ กรรมีการ และประธิานกรรมีการ
 2. นายประย้ร รัตินไชุยานนที่์ กรรมีการ
 3. พีล.อ.ติ.หุ้ญิง.พีญ. อิศุรญา สุขเจริญ  กรรมีการอิสระ

 บุริษัที่ได้�เปิด้โอกาสใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นเสนอชุื�อบุุคคลท่ี่�มี่คุณสมีบุัติิเหุ้มีาะสมีเข�ารับุการพีิจารณาเลือกตัิ�งเป็นกรรมีการ 
ติามีกระบุวันการคัด้เลือกเป็นการล่วังหุ้น�าไมี่น�อยกวั่า 3 เด้ือนก่อนการประชุุมี ติั�งแติ่วัันที่่� 1 – 31 ธิันวัาคมี 2564 ผู้่านเวั็บุไซึ่ติ์ของ
บุริษัที่ ปรากฏวั่าไมี่มี่ผู้้�ถืือหุุ้�นเสนอชุื�อบุุคคลที่่�เหุ้มีาะสมีเข�ารับุการเลือกติั�งเป็นกรรมีการ
 หุ้ลักเกณฑ์ใ์นการคัด้เลือกบุคุคลที่่�จะเข�าด้ำรงติำแหุ้น่งเป็นกรรมีการของบุริษทัี่ ด้ำเนินการโด้ยคณะกรรมีการสรรหุ้าและ
พีิจารณาค่าติอบุแที่นที่ำการพีิจารณาคัด้เลือกบุุคคลที่่�มี่คุณวัุฒิิ ควัามีร้� ควัามีสามีารถื และประสบุการณ์ อันจะเป็นประโยชุน์ติ่อ
การด้ำเนินธิุรกิจ และมี่คุณสมีบุัติิติามีที่่�กฎหุ้มีายบุริษัที่มีหุ้าชุนจำกัด้ พี.ศุ. 2535 และประกาศุของคณะกรรมีการกำกับุหุ้ลักที่รัพีย์
และติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์ และประกาศุของติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์แหุ้่งประเที่ศุไที่ยที่่�เก่�ยวัข�องกำหุ้นด้ จากนั�นจ่งนำเสนอรายชุื�อบุุคคลที่่�ผู้่าน
การสรรหุ้าเบุื�องติ�นใหุ้�ที่่�ประชุุมีคณะกรรมีการบุริษัที่พิีจารณา หุ้ากเห็ุ้นชุอบุก็จะนำเสนอใหุ้�ที่่�ประชุุมีสามัีญผู้้�ถืือหุุ้�นเพืี�อพิีจารณา
อนุมีัติิติ่อไป 
 ในการน่� คณะกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่นพีิจารณาแล�วั เหุ้็นควัรวั่ากรรมีการที่ั�ง 3 ที่่านมี่ควัามี 
เหุ้มีาะสมี สมีควัรแต่ิงตัิ�งกลับุเข�าด้ำรงติำแหุ้น่งเป็นกรรมีการของบุริษัที่อ่กวัาระหุ้น่�ง โด้ยรายละเอ่ยด้ประวััติิของกรรมีการ 
ที่ั�ง 3 ที่่าน ได้�จัด้ส่งใหุ้�กับุผู้้�ถืือหุุ้�นพีร�อมีกับุหุ้นังสือเชุิญประชุุมีน่� (สิ�งที่่�ส่งมีาด้�วัย ลำด้ับุที่่� 2) 

 ค์วามเหุ้็นของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่: บุุคคลที่่�ได้�รับุการเสนอชุื�อในครั�งน่�ได้�ผู้่านกระบุวันการกลั�นกรอง และการพีิจารณาอย่าง
รอบุคอบุ ระมีัด้ระวััง ของคณะกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่น และคณะกรรมีการบุริษัที่แล�วัวั่ามี่คุณสมีบุัติิที่่�เหุ้มีาะสมี
กับุการประกอบุธิุรกิจของบุริษัที่ สามีารถือุทิี่ศุเวัลาใหุ้�กับุบุริษัที่ได้�อย่างเติ็มีที่่�  และไมี่มี่ผู้้�ถืือหุุ้�นเสนอชุื�อบุุคคลอื�น 
เข�ารับุการเลือกติั�งเป็นกรรมีการ จ่งเห็ุ้นควัรเสนอท่ี่�ประชุุมีสามัีญผู้้�ถืือหุุ้�น พีิจารณาอนุมีัติิการแต่ิงตัิ�ง นายมีน้ เล่ยวัไพีโรจน์  
นายประย้ร รัตินไชุยานนที่์ และพีล.อ.ติ.หุ้ญิง.พีญ. อิศุรญา สุขเจริญ ซึ่่�งเป็นกรรมีการที่่�ติ�องออกติามีวัาระกลับุเข�าด้ำรงติำแหุ้น่ง
กรรมีการของบุริษัที่อ่กวัาระหุ้น่�ง 
 ในวัาระน่� พีล.อ.ติ.หุ้ญิง.พีญ. อิศุรญา สุขเจริญ กรรมีการอิสระที่่�ติ�องออกติามีวัาระนั�น จะด้ำรงติำแหุ้น่งเกินกว่ัา 
9 ปีติ่อเนื�องกัน ถื�ารวัมีระยะเวัลาที่่�จะด้ำรงติำแหุ้น่งจนครบุวัาระน่� ที่างคณะกรรมีการพิีจารณาแล�วัเห็ุ้นว่ัา พีล.อ.ติ.หุ้ญิง.พีญ. 
อศิุรญา สขุเจรญิ เปน็กรรมีการอสิระที่่�มีค่วัามีร้�ควัามีสามีารถื และมีป่ระสบุการณใ์นการที่ำงานที่่�เปน็ประโยชุนต่์ิอธิรุกจิของบุรษิทัี่ 
สามีารถืใหุ้�ควัามีเหุ้็นได้�อย่างเป็นอิสระและเป็นไปติามีหุ้ลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข�อง จ่งขอเสนอชุื�อเป็นกรรมีการอิสระของบุริษัที่อ่กวัาระ
หุ้น่�งติามีมีติิที่่�ประชุุมีข�างติ�น
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วารื่ะท่ี� 6 พีิจํารื่ณาอนุมัติกัารื่กัำหุ้นดค์่าตอบแท่นกัรื่รื่มกัารื่
 วตัถืปุรื่ะสงค์แ์ละเหุ้ตุผู้ล: บุรษิทัี่มีก่ารแติง่ติั�งคณะกรรมีการสรรหุ้าและพีจิารณาคา่ติอบุแที่น เพีื�อที่ำหุ้น�าที่่�ในการพีจิารณา
กำหุ้นด้ค่าติอบุแที่นของคณะกรรมีการและคณะกรรมีการชุุด้ย่อย โด้ยคณะกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่นได้�ร่วัมีกัน
พีจิารณากำหุ้นด้ค่าติอบุแที่น จากผู้ลการปฏิบุตัิงิาน ประสบุการณ์ ภาระหุ้น�าที่่� และควัามีรับุผิู้ด้ชุอบุของกรรมีการ โด้ยเปรย่บุเท่ี่ยบุ
อ�างอิงกับุบุริษัที่อื�นที่่�อย้่ในอุติสาหุ้กรรมีเด้่ยวักัน หุ้รือใกล�เค่ยงกับุบุริษัที่
 คณะกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่นได้�พีิจารณากำหุ้นด้ค่าติอบุแที่นกรรมีการ และกรรมีการชุุด้ย่อยปี 2565 
ติามีติารางด้ังติ่อไปน่�

รื่ายชิ่�อกัรื่รื่มกัารื่ ตําแหุ้น่ง ค์่าตอบแท่น (บาท่/เด่อน) เพีิ�มข่�น 
(ลดลง)2564 2563

รื่วม 643,500 573,000 70,500

 ค่าเบุ่�ยประชุุมีคณะกรรมีการบุริษัที่ บุาที่/ครั�ง  5,000 5,000 -
 ค่าเบุ่�ยประชุุมีคณะกรรมีการติรวัจสอบุ บุาที่/ครั�ง  -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -
 ค่าเบุ่�ยประชุุมีคณะกรรมีการบุริหุ้าร บุาที่/ครั�ง  -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -
 ค่าเบุ่�ยประชุุมีคณะกรรมีการสรรหุ้าฯ บุาที่/ครั�ง  5,000 5,000 -
 ค่าเบุ่�ยประชุุมีคณะกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล บุาที่/ครั�ง  5,000 5,000 -
 สิท่ธัิปรื่ะโยชิน์อ่�น ที่ั�งคณะกรรมีการและคณะกรรมีการชุุด้ย่อย  -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -

 1. นายมีน้ เล่ยวัไพีโรจน์ (1) ประธิานกรรมีการ  273,000 273,000 -
 2. นายมีินที่ร์ อิงค์ธิเนศุ  กรรมีการ(3)    - - -
 ประธิานกรรมีการบุริหุ้าร(2) 220,500 150,000 70,500
3. นายบุุญเลิศุ นราไที่(3) กรรมีการ - - -
 4. นายประย้ร รัตินไชุยานนที่์ กรรมีการ 20,000 20,000 -
 5. ด้ร.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง(4) กรรมีการ - - -
 6. พีล.อ.ติ. หุ้ญิง พีญ.อิศุรญา สุขเจริญ กรรมีการอิสระ 20,000 20,000 -
 ประธิานกรรมีการติรวัจสอบุ 30,000 30,000 -
 กรรมีการสรรหุ้าฯ -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -
 ประธิานกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -
 7. รศุ.ด้ร.เรณา พีงษ์เรืองพีันธิุ์ กรรมีการอิสระ 20,000 20,000 -
 กรรมีการติรวัจสอบุ 20,000 20,000 -
 ประธิานกรรมีการสรรหุ้าฯ -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -
 กรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -
 8. น.ส.สุณ่ย์ มีัติติัญญุุกุล  กรรมีการอิสระ 20,000 20,000 -
 กรรมีการติรวัจสอบุ 20,000 20,000 -
 กรรมีการสรรหุ้าฯ -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- - 
 กรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -

ตารื่างเปรื่ียบเท่ียบค์่าตอบแท่นกัรื่รื่มกัารื่และกัรื่รื่มกัารื่ชิุดย่อยปี 2564-2565

หุ้มายเหุ้ติุ:  (1) นายมน้ เลี่ยวไพื่โรจน์ ประธานกรรมการ ได้�รับการอนุมัติิค่่าติอบแที่นรายเด้ือน 273,000 บาที่ แติ่เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่่าติอบแที่นรายเด้ือน 200,000 บาที่ ติั�งแติ่เมษายน ปี 2559
 (2) นายมินที่ร์ อิงค่์ธเนศ ประธานกรรมการบริหุ้ารขอลีด้ค่่าติอบแที่นรายเด้ือนลีงจากเด้ิมที่่�เค่ยได้�รับการอนุมัติิเด้ือนลีะ 220,500 บาที่ เหุ้ลีือเด้ือนลีะ 150,000 บาที่ ติั�งแติ่กันยายน ปี 2557
 (3) นายมินที่ร์ อิงค่์ธเนศ แลีะนายบุญเลีิศ นราไที่ เสนอที่่�จะไม่รับค่่าติอบแที่นรายเด้ือนจากการด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมการ 
 (4) ด้ร. วิวสัน เติ่ยว ยอง เพื่็ง เสนอที่่�จะไม่รับค่่าติอบแที่นรายเด้ือนจากการด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมการ แลีะค่่าเบ่�ยประชุุมค่ณะกรรมการบริษัที่
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 รายละเอย่ด้ขอบุเขติ อำนาจ หุ้น�าที่่�ของคณะกรรมีการบุริษทัี่ และคณะกรรมีการชุดุ้ย่อย ปรากฏติามีรายงานประจำปี 
เรื�อง “โครงสร�างการจัด้การ “

 ค์วามเหุ้็นของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่: เนื�องด้�วัย นายมีินที่ร์ อิงค์ธิเนศุ ประธิานกรรมีการบุริหุ้าร เคยได้�รับุค่าติอบุแที่นเด้ือนละ 
220,500 บุาที่ แติ่เนื�องจากภาวัะเศุรษฐกิจจ่งขอลด้ค่าติอบุแที่นลงเหุ้ลือเด้ือนละ 150,000 บุาที่ ติั�งแติ่ปี 2557 คณะกรรมีการ
สรรหุ้าและพิีจารณาค่าติอบุแที่น และคณะกรรมีการบุริษทัี่ ได้�พิีจารณาปรบัุคา่ติอบุแที่นประธิานกรรมีการบุริหุ้ารรายเดื้อนเที่า่กบัุ
ค่าติอบุแที่นเดิ้มี คือเดื้อนละ 220,500 บุาที่ จ่งเห็ุ้นควัรเสนอที่่�ประชุุมีสามัีญผู้้�ถืือหุุ้�น พีิจารณาอนุมีัติิการกำหุ้นด้ค่าติอบุแที่น
กรรมีการ ติามีที่่�คณะกรรมีการบุริษัที่เสนอ

วารื่ะท่ี� 7 พีิจํารื่ณาอนุมัติกัารื่แต่งตั�งผู้้�สอบบัญชิี และกัำหุ้นดค์่าสอบบัญชิีปรื่ะจํำปี 2565
 วัตถุืปรื่ะสงค์์และเหุ้ตุผู้ล: ติามีมีาติรา 120 แหุ่้งพีระราชุบัุญญัติิบุริษัที่มีหุ้าชุนจํากัด้ พี.ศุ. 2535 กําหุ้นด้ใหุ้�ที่่�ประชุมุี
สามีัญผู้้�ถืือหุุ้�นประจําปีแติ่งติั�งผู้้�สอบุบัุญชุ่และกําหุ้นด้ค่าติอบุแที่นของผู้้�สอบุบุัญชุ่ทุี่กปี และข�อบุังคับุบุริษัที่ข�อ 33 (6) พีิจารณา 
แติ่งติั�งผู้้�สอบุบุัญชุ่และกำหุ้นด้ค่าติอบุแที่น (สิ�งที่่�ส่งมีาด้�วัย ลำด้ับุที่่� 3)
 คณะกรรมีการติรวัจสอบุได้�พีิจารณาคุณสมีบัุติิของผู้้�สอบุบัุญชุ่และค่าสอบุบุัญชุ่เหุ้็นวั่า ในปี 2564 บุริษัที่สำนักงาน 
อ่วัาย จำกัด้ มี่ผู้ลการปฏิบุัติิงานที่่�ด้่เป็นที่่�น่าพีอใจ ที่ั�งรายชุื�อผู้้�สอบุบุัญชุ่ที่ั�ง 4 ที่่านติามีที่่�เสนอมีา มี่คุณสมีบุัติิไมี่ขัด้กับุ 
หุ้ลักเกณฑ์์ของติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์ฯ และไมี่มี่ควัามีสัมีพีันธิ์หุ้รือส่วันได้�เส่ยกับุบุริษัที่/ผู้้�บุริหุ้าร/ผู้้�ถืือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้�ที่่�เก่�ยวัข�องกับุ
บุุคคลด้ังกล่าวั ในลักษณะที่่�จะมี่ผู้ลกระที่บุติ่อการปฏิบุัติิหุ้น�าที่่�อย่างเป็นอิสระ

รื่ายชิ่�อผู้้�สอบบัญชิีเสนอโดยบรื่ิษััท่ สํานักังาน อีวาย จํํากััด

ชิ่�อผู้้�สอบบัญชิี เลขท่ี�ใบอนุญาต จํํานวนปีท่ี�สอบบัญชิีใหุ้�บรื่ิษััท่

   น.ส.เกิด้ศุิริ กาญจนประกาศุิติ    6014    1 ปี
   น.ส.อรวัรรณ เติชุวััฒินสิริกุล    4807    ยังไมี่เคยติรวัจสอบุบุัญชุ่
   น.ส.รสพีร เด้ชุอาคมี     5659    ยังไมี่เคยติรวัจสอบุบุัญชุ่
   น.ส.สุมีนา พีันธิ์พีงษ์สานนที่์    5872    ยังไมี่เคยติรวัจสอบุบุัญชุ่

 ในปี 2565 บุรษิทัี่ สำนกังาน อว่ัาย จำกดั้ เสนอค่าบุรกิารสอบุบุญัชุป่ระจำปี อย้ท่ี่่� 1,200,000 บุาที่ ไม่ีรวัมีค่าใชุ�จ่ายอื�น ๆ 
ที่่�เร่ยกเก็บุติามีที่่�จ่ายจริง ลด้ลงจากปีก่อน 80,000 บุาที่ สำหุ้รับุค่าติรวัจสอบุติามีเงื�อนไขของการส่งเสริมีการลงทีุ่น (BOI) ที่่�หุ้มีด้
ลงในปี 2564 รายละเอ่ยด้ติามีติารางข�างล่าง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำาปี 2564-2565

รื่ายกัารื่ ปี 2565 ปี 2564 เพีิ�มข่�น (ลดลง)

 1. ค่าติรวัจสอบุงบุการเงินประจำปี     740,000    740,000 -
 2. ค่าสอบุที่านงบุการเงินระหุ้วั่างกาล (3 ไติรมีาส)    360,000    360,000 -
 3. ค่าติรวัจสอบุรายงานประจำปี    100,000    100,000 -   
 4. ค่าติรวัจสอบุติามีเงื�อนไขของการส่งเสริมีการลงทีุ่น (BOI) - 80,000 (80,000)
 รื่วมท่ั�งสิ�น 1,200,000 1,280,000 -

 คณะกรรมีการติรวัจสอบุเหุ้็นชุอบุใหุ้�เสนอคณะกรรมีการบุริษัที่ เพีื�อขออนุมีัติิจากที่่�ประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�นแติ่งติั�ง บุริษัที่ 
สำนักงาน อ่วัาย จำกัด้ เป็นผู้้�สอบุบุัญชุ่ของบุริษัที่ประจำปี 2565 และกำหุ้นด้ค่าสอบุบุัญชุ่ เป็นเงินจำนวัน 1,200,000 บุาที่ติ่อปี 
ไมี่รวัมีค่าใชุ�จ่ายอื�น ๆ ที่่�เร่ยกเก็บุติามีที่่�ได้�จ่ายจริง
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 บุริษัที่ไมี่มี่บุริษัที่ย่อย จ่งไมี่มี่การระบุุผู้้�สอบุบุัญชุ่และค่าสอบุบุัญชุ่บุริษัที่ย่อย

 ค์วามเหุ้็นของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่:  เหุ้็นควัรเสนอที่่�ประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�น พีิจารณาอนุมีัติิการแติ่งติั�งผู้้�สอบุบุัญชุ่แหุ้่ง บุริษัที่ 
สำนักงาน อว่ัาย จำกัด้ เป็นผู้้�สอบุบัุญชุข่องบุริษทัี่สำหุ้รับุปี 2565 และกำหุ้นด้ค่าสอบุบัุญชุป่ระจำปี 2565 เป็นจำนวันเงิน 1,200,000 
บุาที่ ไมี่รวัมีค่าใชุ�จ่ายอื�น ๆ ที่่�เร่ยกเก็บุติามีที่่�ได้�จ่ายจริง

วารื่ะท่ี� 8 พีิจํารื่ณาเรื่่�องอ่�น ๆ (ถื�ามี) 
 -

 อน่�ง บุริษัที่กำหุ้นด้วัันกำหุ้นด้รายชุื�อผู้้�ถืือหุุ้�น (Record Date) ในวัันท่ี่� 8 ม่ีนาคมี 2565 เพืี�อรวับุรวัมีรายชุื�อผู้้�ถืือหุุ้�น 
ที่่�มี่สิที่ธิิในการเข�าร่วัมีประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�นประจำปี 2565 

 จ่งเร่ยนมีาเพีื�อขอเชุิญที่่านผู้้�ถืือหุุ้�นเข�าร่วัมีประชุุมีติามีวััน เวัลา และสถืานที่่�ที่่�ระบุุไวั�ข�างติ�น และเพีื�อใหุ้�การลงที่ะเบุ่ยน
เข�าประชุุมีสะด้วักรวัด้เร็วั บุริษัที่จัด้ใหุ้�ม่ีการลงที่ะเบุ่ยนผู้้�เข�าร่วัมีประชุุมีติั�งแต่ิเวัลา 13:00 น. หุ้ากผู้้�ถืือหุุ้�นท่ี่านใด้ประสงค์ 
ที่่�จะแติ่งติั�งบุุคคลอื�นมีาเข�าร่วัมีประชุุมี และออกเส่ยงแที่นตินในการประชุุมีครั�งน่� ที่่านสามีารถืมีอบุฉัันที่ะโด้ยกรอกข�อควัามี 
ลงลายมีือชืุ�อในหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะ แบุบุใด้แบุบุหุ้น่�ง พีร�อมีแนบุเอกสารหุ้ลักฐานแสด้งสิที่ธิิการเข�าร่วัมีประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�น ที่ั�งน่� 
ผู้้�ถืือหุุ้�นสามีารถืมีอบุฉัันที่ะใหุ้�บุุคคลอื�น หุ้รือกรรมีการอิสระที่่�บุริษัที่เสนอใหุ้�เป็นผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะ เข�าร่วัมีประชุุมีแที่นที่่านได้�

ขอแสด้งควัามีนับุถืือ
บุริษัที่ เออาร์ไอพี่ จำกัด้ (มีหุ้าชุน)

 

(นายมีน้  เล่ยวัไพีโรจน์)
ประธิานกรรมีการ
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รื่ายงานกัารื่ปรื่ะชิุมสามัญผู้้�ถื่อหุุ้�นปรื่ะจํำปี 2564
บรื่ิษััท่ เออารื่์ไอพีี จํำกััด (มหุ้าชิน)

 
 ประชุุมีเมีื�อ วัันพีฤหุ้ัสบุด้่ที่่� 8 เมีษายน 2564 เวัลา 14.00 น. หุ้�องประชุุมีใหุ้ญ่ อาคารเอ็มี เอส สยามีที่าวัเวัอร์ ชุั�น 31  
เลขที่่� 1023 ถืนนพีระรามี 3 แขวังชุ่องนนที่ร่ เขติยานนาวัา กรุงเที่พีมีหุ้านคร 10120

 นายชุาญชัุย บุณุยสุรกุล เลขานุการบุริษทัี่ กล่าวัติ�อนรับุผู้้�ถือืหุุ้�นทุี่กท่ี่านเข�าส้ก่ารประชุมุีสามัีญผู้้�ถือืหุุ้�นประจำปี 2564 ของ
บุริษัที่ เออาร์ไอพี่ จำกัด้ (มีหุ้าชุน) โด้ยเมีื�อเริ�มีการประชุุมีมี่ผู้้�ถืือหุุ้�นเข�าประชุุมีด้�วัยตินเองและมีอบุฉัันที่ะ ด้ังน่� 

 จำนวันราย จำนวันหุุ้�น ร�อยละของผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�เข�ามีาประชุุมีที่ั�งหุ้มีด้
มีาด้�วัยตินเอง 22 243,337,700 72.10
รับุมีอบุฉัันที่ะ   10 94,140,010 27.90
รื่วม 32 337,477,710 100.00

 รวัมีทัี่�งสิ�น 32 ราย นับุจำนวันหุุ้�นได้� 337,477,710 หุุ้�น คิด้เป็นร�อยละ 72.42 ของจำนวันหุุ้�นที่่�จำหุ้น่ายได้�ทัี่�งหุ้มีด้ 
ซึ่่�งผู้้�ถืือหุุ้�นและผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะจากผู้้�ถืือหุุ้�นมีาประชุุมีเกินกวั่า 25 ราย และมี่จำนวันหุุ้�นนับุรวัมีกันได้�ไมี่น�อยกวั่า 1/3 ของจำนวัน
หุุ้�นที่่�จำหุ้น่ายได้�ที่ั�งหุ้มีด้ ครบุเป็นองค์ประชุุมีติามีข�อบุังคับุบุริษัที่ข�อที่่� 31 สามีารถืเริ�มีด้ำเนินการประชุุมีได้� 

 ที่ั�งน่� บุริษัที่ได้�เปิด้ชุ่องที่างในการใหุ้�สิที่ธิิผู้้�ถืือหุุ้�นเสนอเรื�องเพีื�อบุรรจุเป็นวัาระการประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�นในระหุ้วั่าง 
วัันที่่� 1-31 ธิันวัาคมี 2563 ซึ่่�งไมี่มี่ผู้้�ถืือหุุ้�นรายใด้เสนอเรื�องเพีื�อบุรรจุเป็นวัาระ

หุ้มายเหุ้ตุ : ระหุ้วั่างการประชุุมี มี่ผู้้�ถืือหุุ้�นที่ยอยเข�าประชุุมีเพีิ�มีเติิมี สรุปการประชุุมีครั�งน่� มี่ผู้้�ถืือหุุ้�นมีาประชุุมีด้�วัยตินเองและ 
มีอบุฉัันที่ะรวัมีที่ั�งสิ�น 36 ราย นับุจำนวันหุุ้�นได้� 350,400,610 หุุ้�น คิด้เป็นร�อยละ 75.19 ของจำนวันหุุ้�นที่่�จำหุ้น่ายได้�ทัี่�งหุ้มีด้ 
มี่รายละเอ่ยด้ผู้้�เข�าร่วัมีประชุุมี ด้ังน่�

 จำนวันราย จำนวันหุุ้�น  ร�อยละของผู้้�ถือืหุุ้�นที่่�เข�ามีาประชุมุีที่ั�งหุ้มีด้
มีาด้�วัยตินเอง 26 256,260,600 73.13
รับุมีอบุฉัันที่ะ   10 94,140,010 26.87
รื่วม 36 350,400,610 100.00

 บุริษัที่มี่กรรมีการที่ั�งสิ�น 8 ที่่าน โด้ยมี่กรรมีการที่่�เข�าร่วัมีประชุุมีรวัมี 8 ที่่าน คิด้เป็นร�อยละ 100 ของกรรมีการที่ั�งหุ้มีด้  
ประกอบุด้�วัย
 1. นายมีน้ เล่ยวัไพีโรจน์   กรรมีการ และประธิานกรรมีการ
 2. นายมีินที่ร์ อิงค์ธิเนศุ   กรรมีการ และประธิานกรรมีการบุริหุ้าร
 3. พีล.อ.ติ.หุ้ญิง.พีญ.อิศุรญา สุขเจริญ  กรรมีการอิสระ ประธิานกรรมีการติรวัจสอบุ 
      กรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่น 
      และประธิานกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล
 4. รศุ.ด้ร.เรณา พีงษ์เรืองพีันธิุ์  กรรมีการอิสระ กรรมีการติรวัจสอบุ 
      ประธิานกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่น 
      และกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล

สิ�งท่ี�ส่งมาด�วย ลำดับท่ี� 1
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 5. น.ส.สุน่ย์ มีัติติัญญุุกุล   กรรมีการอิสระ กรรมีการติรวัจสอบุ 
      การสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่น และกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล
 6. นายบุุญเลิศุ นราไที่   กรรมีการ และผู้้�จัด้การใหุ้ญ่
 7. ด้ร.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง  กรรมีการ
 8. นายประย้ร รัตินไชุยานนที่์  กรรมีการ

 ผู้้�บุริหุ้าร จำนวัน 4 ที่่าน ด้ังน่� นายธินิติ แกล�วัเด้ชุศุร่ นายพีรชุัย จันที่รศุุภแสง น.ส.พีรปวั่ณ์  สหุ้วััฒินพีงศุ์ 
และ นายวัิที่ยา กิจชุาญไพีบุ้ลย์
 ผู้้�แที่นจากบุริษัที่ สำนักงาน อ่วัาย จำกัด้ โด้ยนายชุยพีล ศุุภเศุรษฐนนที่์ น.ส.เกิด้ศุิริ กาญจนประกาศุิติ 
และน.ส.ณัฐณ่ ชุ่วัรุโณที่ัย
 ที่่�ปร่กษากฎหุ้มีาย ได้�แก่ น.ส.กิติิยา พีักษาหุ้าร และน.ส.โชุติิกา ที่ิมีาศุาสติร์ ที่ำหุ้น�าที่่�กรรมีการในการติรวัจนับุลงคะแนน

 วิธัีกัารื่นับค์ะแนนเสียงของผู้้�ถื่อหุุ้�น 
1. ผู้้�ถืือหุุ้�นท่ี่�มีาประชุุมีด้�วัยตินเอง และผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะจะได้�รับุบุัติรลงคะแนนติอนลงที่ะเบุ่ยนเข�าร่วัมีประชุุมียกเวั�นผู้้�รับุ

มีอบุฉัันที่ะแบุบุ ข. ที่่�จะบุันที่่กคะแนนติามีที่่�ผู้้�ถืือหุุ้�นระบุุไวั�
2. การประชุมุีจะพีจิารณาเรื�องติามีลำด้บัุระเบุย่บุวัาระในหุ้นังสอืเชุญิประชุมุี โด้ยจะนำเสนอข�อมีล้ในแติล่ะวัาระ และเปดิ้

โอกาสใหุ้�ผู้้�ถือืหุุ้�นซัึ่กถืามีก่อนแล�วัจง่จะใหุ้�ม่ีการลงมีติสิำหุ้รับุวัาระนั�น ๆ  กรณท่ี่่�ผู้้�ถือืหุุ้�นหุ้รือผู้้�รับุมีอบุฉันัที่ะติ�องการซัึ่กถืามีหุ้รือแสด้ง
ควัามีเหุ้็น กรุณายกมีือข่�นและขอใหุ้�ที่่านแจ�งชืุ�อและนามีสกุล และในกรณ่ที่่�ที่่านเป็นผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะ กรุณาแจ�งชุื�อผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�ที่่าน 
รับุมีอบุฉัันที่ะมีาใหุ้�ที่่�ประชุุมีที่ราบุด้�วัยทีุ่กครั�ง

3. ภายหุ้ลังที่่�ท่ี่านได้�รบัุที่ราบุรายละเอย่ด้ในแต่ิละวัาระแล�วั ผู้้�ถือืหุุ้�นท่ี่านใด้ที่่�ไมีเ่หุ้น็ด้�วัยหุ้รืองด้ออกเส่ยงในวัาระใด้ ขอใหุ้�
ลงคะแนนในบัุติรลงคะแนนติรงติามีวัาระ และส่งคืนใหุ้�กับุเจ�าหุ้น�าท่ี่�ของบุริษทัี่ ที่ั�งน่� วัาระที่่� 5 เรื�อง การพิีจารณาการแต่ิงติั�งกรรมีการ
แที่นกรรมีการที่่�ติ�องออกติามีวัาระ บุริษัที่จะลงคะแนนแยกรายบุุคคล และจะเก็บุบัุติรลงคะแนน ไมี่เหุ้็นด้�วัย และงด้ออกเส่ยง 
เพีื�อนับุคะแนน 

 บุัติรเส่ย หุ้มีายถื่ง บุัติรลงคะแนนที่่�มี่กรณ่ด้ังน่� 
(1) มี่การที่ำเครื�องหุ้มีายมีากกวั่า 1 ชุ่อง
(2) มี่การข่ด้ฆ่่าและไมี่มี่ลายมีือชุื�อกำกับุ
(3) มี่การลงคะแนนเส่ยงเกินกวั่าคะแนนเส่ยงที่่�มี่อย้่

 หุ้ากผู้้�ถืือหุุ้�นติ�องการแก�ไขการออกเส่ยงลงคะแนน โปรด้ข่ด้ฆ่่าและลงลายมีือชุื�อกำกับุทีุ่กครั�ง
4. ผู้้�ถืือหุุ้�นทุี่กท่ี่านม่ีคะแนนเส่ยงหุ้น่�งเส่ยงต่ิอหุ้น่�งหุุ้�น ผู้้�ถืือหุุ้�นท่ี่านใด้ที่่�ม่ีส่วันได้�เส่ยเป็นพิีเศุษในวัาระใด้จะไม่ีมี่สิที่ธิิออก

เส่ยงลงคะแนนในวัาระนั�น ๆ
5. มีติิของที่่�ประชุุมี

 - วัาระที่่� 2 เป็นวัาระเพีื�อที่ราบุจ่งไมี่มี่การออกเส่ยงลงคะแนน 
 - วัาระที่่� 1, 3, 4, 5 และ 7 ใหุ้�ถืือคะแนนเส่ยงข�างมีากของผู้้�ถืือหุุ้�นซึ่่�งมีาประชุุมีและออกเส่ยงลงคะแนน
 - วัาระที่่� 6 ใหุ้�ถืือคะแนนเส่ยงไมี่น�อยกวั่า 2 ใน 3 ของจำนวันเส่ยงที่ั�งหุ้มีด้ของผู้้�ถืือหุุ้�นซึ่่�งมีาประชุุมี

 โด้ยบุริษัที่จะขอรับุคะแนนเส่ยง “ไมี่เหุ้็นด้�วัย” และ “งด้ออกเส่ยง” แล�วันำคะแนนเส่ยงด้ังกล่าวัหุ้ักออกจากจำนวันเส่ยง
ที่ั�งหุ้มีด้ที่่�เข�าร่วัมีประชุุมี ส่วันที่่�เหุ้ลือจะถืือวั่าเป็นคะแนนเส่ยงที่่� “เหุ้็นด้�วัย” ในวัาระนั�น ๆ 
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 ขอเร่ยนเชุิญนายมีน้ เล่ยวัไพีโรจน์ ประธิานกรรมีการ ซึ่่�งเป็นประธิานในที่่�ประชุุมีกล่าวัเปิด้ประชุุมี

วารื่ะท่ี� 1 รื่ับรื่องรื่ายงานกัารื่ปรื่ะชิุมสามัญผู้้�ถื่อหุุ้�นปรื่ะจํำปี 2563
 ประธิานฯ ได้�เสนอใหุ้�ที่่�ประชุุมีพีิจารณารับุรองรายงานการประชุุมีสามัีญผู้้�ถืือหุุ้�นประจำปี 2563 ซ่ึ่�งได้�ประชุุมีเมืี�อ 
วัันที่่� 4 สิงหุ้าคมี 2563 ติามีสำเนารายงานการประชุุมีฯ ได้�แสด้งไวั�ในหุ้นังสือเชุิญประชุุมีหุ้น�าที่่� 8-17 ที่่�ได้�จัด้ส่งใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นแล�วั 
บุริษัที่ได้�มี่การจัด้ส่งใหุ้�ติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์ฯ พีร�อมีเผู้ยแพีร่ผู้่านที่างเวั็บุไซึ่ติ์ของบุริษัที่ (www.aripplc.com)

 ที่่�ประชุุมีได้�พีิจารณาแล�วั มี่มีติิเป็นเอกฉัันที่์ รับุรองรายงานการประชุุมีสามีัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำปี 2563 ติามีที่่�เสนอ ด้�วัย
คะแนนเส่ยง ด้ังน่�      

- เหุ้็นด้�วัย 350,390,210 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 100.00
- ไมี่เหุ้็นด้�วัย 0 เส่ยง  คิด้เป็นร�อยละ 0.00
- บุัติรเส่ย 0 เส่ยง  
- งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

วารื่ะท่ี� 2 รื่ับท่รื่าบรื่ายงานปรื่ะจํำปี 2563 และรื่ายงานของค์ณะกัรื่รื่มกัารื่บรื่ิษััท่
 ประธิานฯ ได้�เสนอใหุ้�ที่่�ประชุุมีพิีจารณารับุที่ราบุรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมีการบุริษัที่ ติามีที่่�ได้� 
จัด้ส่งใหุ้�แก่ผู้้�ถืือหุุ้�นทีุ่กที่่านล่วังหุ้น�าพีร�อมีกับุหุ้นังสือเชุิญประชุุมี และขอเชุิญนายบุุญเลิศุ นราไที่ กรรมีการและผู้้�จัด้การใหุ้ญ่ชุ่�แจง
ผู้ลการด้ำเนินงานของบุริษัที่ 
นายบุญเลีิศ นราไที่ กรรมการแลีะผู้้�จัด้การใหุ้ญ่ ชุ่�แจงด้ังน่� บุริษัที่มี่ควัามีมีุ่งมีั�นในการติ่อติ�านการทีุ่จริติและคอร์รัปชุัน โด้ยกำหุ้นด้
ใหุ้�บุริษัที่รวัมีถื่งบุุคคลที่่�เก่�ยวัข�องกับุการด้ำเนินธิุรกิจทีุ่กหุ้น่วัยงาน ปฏิบุัติิติามีนโยบุายการติ่อติ�านทีุ่จริติและคอร์รัปชุัน และเปิด้
ชุ่องที่างการแจ�งเบุาะแสหุ้รอืข�อร�องเรย่นพีร�อมีแนวัที่างการคุ�มีครอง ในปี 2563 บุรษิทัี่ได้�มีก่ารด้ำเนนิการติามีนโยบุายฯ อย่างต่ิอเนื�อง 
อาที่ิ การจัด้อบุรมี ปฐมีนิเที่ศุ พีนักงาน ผู้้�บุริหุ้าร คณะกรรมีการใหุ้�ที่ราบุถื่งเจติจำนงของบุริษัที่ นโยบุายการติ่อติ�านคอร์รัปชุัน 
แนวัที่างและวัิธิ่การแจ�งเบุาะแสและร�องเร่ยนจากการกระที่ำผู้ิด้กฎหุ้มีายอย่างติ่อเนื�อง กำหุ้นด้ใหุ้�ฝ่่ายติรวัจสอบุภายในได้�ที่ำการ
ติรวัจสอบุ และประเมีินควัามีเส่�ยงท่ี่�อาจจะเกิด้ข่�นจากการทีุ่จริติคอร์รัปชุัน เพืี�อหุ้าแนวัที่างแก�ไขปรับุปรุง ในปี 2563 บุริษัที่ 
ไมี่มี่ข�อร�องเร่ยนใด้ ๆ ที่ั�งจากบุุคคลภายในและภายนอก
 ผู้ลการด้ำเนินงานของปี 2563 จากสถืานการณ์โควัิด้-19 ส่งผู้ลกระที่บุกับุธิุรกิจการจัด้งานของบุริษัที่ เชุ่น การติัด้สินใจ
ของผู้้�เข�ารว่ัมีจดั้งานที่่�บุริษทัี่แมีไ่มีม่่ีนโยบุายในการออกงานแสด้งสนิค�า การลด้งบุประมีาณด้�านการติลาด้ บุริษทัี่จง่ม่ีการปรบัุกลยทุี่ธ์ิ
การจัด้งาน สร�างควัามีเชุื�อมีั�นใหุ้�ผู้้�แสด้งสินค�าผู้้�เข�าชุมีงาน รวัมีถื่งการลด้ติ�นทีุ่นการจัด้งาน ที่ำใหุ้�สามีารถืด้ำเนินการจัด้งานได้�ครบุ 
3 ครั�งต่ิอปี ถืง่แมี�รายได้�สว่ันน่�จะลด้ลง บุรษิทัี่จง่มีก่ารรบัุจ�างงานโครงการพิีเศุษเพีื�อชุด้เชุยรายได้�ที่่�ขาด้ไป อก่ที่ั�งได้�พีฒัินาแพีลติฟอร์มี
และรับุจัด้งานออนไลน์ ซึ่่�งเป็นงานกิจกรรมีออนไลน์ครั�งแรกของประเที่ศุ จัด้งาน 11 วััน มี่กิจกรรมีติ่าง ๆ นอกเหุ้นือการซึ่ื�อสินค�า
มีากกวั่า 11 กิจกรรมี มี่ร�านค�าที่่�เข�ามีาร่วัมีมีากกวั่า 250 ร�านค�า มี่ผู้้�เข�าชุมีงานมีากกวั่า 1 ล�านครั�ง ถืือเป็นควัามีสำเร็จที่่�สามีารถื
นำมีาติ่อยอด้ได้� ที่ำใหุ้�มี่รายได้�เข�ามีาชุด้เชุยในส่วันที่่�ขาด้ไป บุริษัที่ยังคงจัด้งานมีอบุรางวััลติ่อเนื�องทีุ่กปี อาที่ิ งาน Thailand Top 
Company Award, Thailand Top SME Award และเพิี�มีงาน Product Innovation Award และ Product Of the Year Award 
โด้ยร่วัมีกับุมีหุ้าวัิที่ยาลัยแหุ้่งหุ้น่�งในการประเมีินผู้ลงาน 
 ผู้ลการด้ำเนินงานของบุริษัที่ ในรอบุปีบุัญชุ่ สิ�นสุด้วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2563 ที่่�ผู้่านมีา บุริษัที่มี่รายได้�จำนวัน 224.77 
ล�านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน จำนวัน 60.23 ล�านบุาที่ คิด้เป็นร�อยละ 36.60 มี่กำไรสุที่ธิิจำนวัน 3.56 ล�านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 
จำนวัน 2.23 ล�านบุาที่ คิด้เป็นร�อยละ 168.27 

นายณรงค่์ชุัย สิมะโรจน์ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามี ด้ังน่�
 1. บุริษัที่มี่รายได้�เพีิ�มีข่�น 60 ล�านบุาที่ ค่าใชุ�จ่ายในการบุริหุ้ารลด้ลง 5 ล�านบุาที่ คาด้ว่ัาน่าจะได้�กำไรเพีิ�มีข่�นมีาก 
แติ่อัติรากำไรขั�นติ�นลด้ลงติ่อเนื�อง สาเหุ้ติุเพีราะอะไร
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 2. บุริษัที่มี่ขาด้ทีุ่นสะสมี ประมีาณ 6 ล�านบุาที่ ที่ำไมีบุริษัที่ยังเส่ยภาษ่
นายบุญเลีิศ นราไที่ กรรมการแลีะผู้้�จัด้การใหุ้ญ่ ชุ่�แจงวั่า รายได้�ที่่�เพีิ�มีข่�นในปีที่่�ผู้่านมีา ส่วันใหุ้ญ่มีาจากหุ้น่วัยงานราชุการซึ่่�งอัติรา
กำไรไมีส่ง้ เนื�องจากสถืานการณโ์ควัดิ้-19 ที่ำใหุ้�บุรษิทัี่ติา่ง ๆ  ได้�รบัุผู้ลกระที่บุติั�งแติป่ลายป ี2562 มีก่ารติดั้งบุประมีาณกจิกรรมีการ
ติลาด้การลงทีุ่น ยกเวั�นหุ้น่วัยงานราชุการที่่�ติ�องการกระติุ�นเศุรษฐกิจ จ่งที่ำใหุ้�อัติรากำไรขั�นติ�นของบุริษัที่ลด้ลง 
น.ส.พื่รปว่ณ์ สหุ้วัฒนพื่งศ์ ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบัญชุ่แลีะการเงิน ชุ่�แจงวั่า ติามีมีาติรฐานการบุัญชุ่ ฉับุับุที่่� 12 ภาษ่เงินได้� เมีื�อบุริษัที่ 
มี่กำไรจะติ�องม่ีการคำนวัณภาษ่เงินได้� เพีื�อสะที่�อนผู้ลประกอบุการจริง สำหุ้รับุขาด้ทุี่นสะสมีภายใน 5 ปี บุริษัที่ใชุ�สิที่ธิิในการ 
ยื�นเส่ยภาษ่ติ่อกรมีสรรพีากร ซึ่่�งในปีที่่�ผู้่านมีาบุริษัที่ไมี่มี่การเส่ยภาษ่ติ่อกรมีสรรพีากร

นายณรงค่์ชุัย สิมะโรจน์ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามีวั่า บุริษัที่มี่เงินสด้ประมีาณ 80 ล�านบุาที่ ควัรนำ Cash flow มีาหุ้าประโยชุน์เพีิ�มีเติิมี
นายสถืาพื่ร ผู้ังนิรันด้ร์ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อเสนอแนะด้ังน่� หุ้น�าที่่� 23 ของรายงานประจำปี ข�อมี้ลการเงินโด้ยสรุป จากกำไรขั�นติ�นจะเหุ้็น
ได้�วัา่ 3 ปลีด้ลงอยา่งติอ่เนื�อง แติจ่ะเห็ุ้นได้�วัา่กำไรสทุี่ธิขิองบุรษิทัี่เพีิ�มีข่�น เปน็ผู้ลมีาจากการลด้คา่ใชุ�จา่ย อตัิราส่วันสภาพีคลอ่ง 5.09 
ยังอย้่ในสภาวัะที่่�ยังมี่ส่วันเกิน ซึ่่�งเข�าใจวั่าบุริษัที่บุริหุ้ารงาน conservative แติ่ถื�านำส่วันเกินน่�ไปด้ำเนินการอื�นอาจจะที่ำใหุ้�ลด้
ขาด้ทีุ่นสะสมีลงได้�  
นายมน้ เลี่ยวไพื่โรจน์ ประธานกรรมการ ชุ่�แจงวั่า บุริษัที่จะรับุไวั�เพีื�อพีิจารณา
 
นายฉััติรชุัย ส่องแสงเจริญ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามีวั่า 
 1. บุริษัที่มี่แนวัที่างเปล่�ยนร้ปแบุบุการที่ำงานหุ้รือเปล่า ด้้จากอัติรากำไรขั�นติ�นที่่�น�อยลง 
 2. การจัด้งานออนไลน์มี่กำไรหุ้รือไมี่
นายบุญเลีิศ นราไที่ กรรมการแลีะผู้้�จัด้การใหุ้ญ่ ชุ่�แจงวั่า 
 1. ติามีที่่�ได้�ชุ่�แจงไป รายได้�ในปีน่�ส่วันใหุ้ญ่เกิด้จากการรับุจ�างจัด้งาน ซ่ึ่�งที่ำใหุ้�บุริษัที่มี่ติ�นทุี่นเพิี�มี จ่งที่ำใหุ้�กำไรขั�นติ�น
ลด้ลง บุริษัที่จ่งม่ีแผู้นการใชุ�เที่คโนโลย่เข�ามีาที่ด้แที่น เพีื�อลด้ติ�นทีุ่น โด้ยพีัฒินาแพีลติฟอร์มีข่�นมีาใชุ�ใหุ้�มีากข่�น อาที่ิ “Wisimo” 
ซ่ึ่�งเป็น eLearning Platform, Virtual event Platform สำหุ้รับุการจัด้งานนิที่รรศุการออนไลน์ และกำลังพีัฒินา Business 
matching Platform  
 2. การจัด้งานออนไลน์ที่่�ผู้่านมีา บุริษัที่มี่กำไรจากการจัด้งาน แติ่ที่่�บุริษัที่ได้�กลับุมีามี่มีากกวั่ากำไรที่่�เป็นติัวัเงิน คือที่ำใหุ้�
บุริษัที่เป็นที่่�ร้�จักมีากข่�น และที่ราบุวั่าบุริษัที่สามีารถืรับุจัด้งาน Virtual event  

นายฉััติรชุัย ส่องแสงเจริญ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามีวั่า บุริษัที่มี่จุด้ Pick up หุ้รือ Turning point มี่การวัางแนวัที่างสินค�าอย่างไรใหุ้�
บุริษัที่ด้่ข่�น
นายบุญเลีิศ นราไที่ กรรมการแลีะผู้้�จัด้การใหุ้ญ่ ชุ่�แจงวั่า บุริษัที่มี่ธิุรกิจ 3 กลุ่มี
 1. ธิุรกิจสื�อและคอนเที่นติ์ แนวัที่างคือการผู้ลิติคอนเที่นติ์ใหุ้�ด้่เป็นที่่�ยอมีรับุ โด้ยรายได้�มีาจาก 2 ส่วัน คือ รายได้�จาก
การมี่ผู้้�เข�ามีาชุมีและที่ำใหุ้�เกิด้รายได้� เชุ่น YouTube, Facebook อ่กส่วันหุ้น่�งมีาจากการสนับุสนุนจากล้กค�าโด้ยใชุ�คอนเที่นติ์เป็น
แกนกลางขององค์กรและพีัฒินาคอนเที่นติ์
 2. ธิุรกิจด้�านการจัด้งาน บุริษัที่มี่แผู้นการพีัฒินาแพีลติฟอร์มี โด้ยใชุ�เที่คโนโลย่เข�ามีาที่ด้แที่น ที่ำใหุ้�ลด้ติ�นทีุ่นลง และมี่
กำไรมีากข่�น
 3. ธิุรกิจบุริการด้ิจิที่ัล บุริษัที่อย้่ระหุ้วั่างการขยายแฟลติฟอร์มี Wisimo ในกลุ่มีบุริษัที่เอกชุนมีากข่�น ซึ่่�งมี่แนวัโน�มีที่่�ด้่
ในสถืานการณ์โควิัด้-19 ที่ำบุริษัที่ใชุ�เที่คโนโลย่ในการฝึ่กอบุรมีที่างออนไลน์เข�ามีาชุ่วัย จ่งที่ำใหุ้�ม่ีโอกาส และม่ีหุ้ลายหุ้น่วัยงานที่่�
สนใจ

นายฉััติรชุัย ส่องแสงเจริญ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามีวั่า Wisimo มี่กำไรหุ้รือไมี่
น.ส.พื่รปว่ณ์ สหุ้วัฒนพื่งศ์ ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบัญชุ่แลีะการเงิน ชุ่�แจงวั่า Wisimo จะเป็นส่วันหุ้น่�งในแผู้นก Digital ซึ่่�งในปีที่่�ผู้่านมีา 
แผู้นกน่�มี่กำไร 1.9 ล�านบุาที่ ติามีรายงานประจำปี หุ้น�า 103
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นายมินที่ร์ อิงค่์ธเนศ ประธานกรรมการบริหุ้าร ชุ่�แจงเพีิ�มีเติิมีวั่า ARIP เด้ิมีเป็นบุริษัที่ใหุ้�บุริการที่างด้�านสื�อ หุ้ลายปีที่่�ผู้่านมีาบุริษัที่
สื�อหุ้ลาย ๆ บุริษัที่ไมี่สามีารถืด้ำเนินธิุรกิจติ่อไปได้� ARIP จ่งมี่การปรับุร้ปแบุบุใหุ้มี่การที่ำงานใหุ้มี่ที่่�สามีารถืหุ้ารายได้�ในระยะยาวั
ได้�อย่างติ่อเนื�อง คือ การสร�างแพีลติฟอร์มี 
 1. eLearning Platform (WISIMO) ซึ่่�งจะมี่ 2 ส่วัน คือ 
     1.1 การใหุ้�บุริการแพีลติฟอร์มี ซึ่่�งมี่ล้กค�าสนใจซึ่ื�อแพีลติฟอร์มี และกำลังขยายในล้กค�ารายอื�น ๆ ด้�วัย
      1.2 การใหุ้�บุริการด้�านคอนเที่นต์ิ ซึ่่�งปจัจบุุนัมีอ่ย้ป่ระมีาณ 20 หุ้ลักส้ติร ซ่ึ่�งในปีน่�มีแ่ผู้นจะพัีฒินาเพิี�มีอก่ประมีาณ 10 
หุ้ลักส้ติรข่�นไป และม่ีบุริษัที่อื�น ๆ จ�างผู้ลิติหุ้ลักส้ติรข่�นมีา ซ่ึ่�งการจัด้ที่ำหุ้ลักส้ติรต่ิาง ๆ นั�น บุริษัที่อาจจะไม่ีได้�ผู้ลิติเองที่ั�งหุ้มีด้ 
แต่ิจะร่วัมีมืีอหุ้าพีนัธิมีติิรเพีื�อที่ำงานร่วัมีกนั เพืี�อใหุ้�มีหุ่้ลกัสต้ิรหุ้ลากหุ้ลายข่�น ปัจจบุุนับุรษิทัี่เริ�มีใหุ้�บุคุคลภายนอก พีนกังานองค์กรอื�น 
เข�ามีาอบุรมีใน WISIMO เพีื�อส่งเสริมีใหุ้�พีนักงานเร่ยนร้�เพีื�อพีัฒินาบุุคคลากร
 2. Virtual event Platform บุรษิทัี่ได้�พีฒัินาแพีลติฟอร์มี e-Commerce มีารวัมีกับุกจิกรรมีต่ิาง ๆ  เป็นบุริษทัี่แรก และ
เป็นการสร�างมีิติิใหุ้มี่ของธิุรกิจด้�วัยเที่คโนโลย่รวัมีกับุ Social Contribution 

นายฉัตัิรชุยั ส่องแสงเจรญิ ผู้้�ถือืหุุ้�น มีข่�อซึ่กัถืามีว่ัา บุรษิทัี่รบัุจดั้งาน มีค่วัามีเชุ่�ยวัชุาญที่างด้�านไอที่ ่ดิ้จทิี่ลั สนใจจดั้ e-Sport หุ้รอืไม่ี
นายมนิที่ร ์องิค์่ธเนศ ประธานกรรมการบรหิุ้าร ชุ่�แจงวัา่ การจดั้งาน e-Sport เด้ก็ชุอบุ แติผู้่้�ปกครอง สถืาบุนัการศุก่ษาไมีส่นบัุสนนุ 
ปัจจุบุันบุริษัที่ได้�ที่ำธิุรกรรมีเก่�ยวัเนื�อง โด้ยการจับุค้่ธิุรกิจระหุ้วั่างบุริษัที่จัด้งาน e-Sport กับุบุริษัที่หุ้รือหุ้น่วัยงานติ่าง ๆ ที่่�สนใจ
ธิุรกิจน่� อย่างไรก็ติามี บุริษัที่จะใหุ้�ที่่มีงานศุ่กษาธิุรกิจน่�เพีิ�มีข่�น 
 วัาระน่�เป็นวัาระเพีื�อที่ราบุจ่งไมี่มี่การลงคะแนนเส่ยง
 
 ที่่�ประชุุมีรับุที่ราบุรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมีการบุริษัที่

วารื่ะท่ี� 3 พีิจํารื่ณาอนุมัติงบแสดงฐานะกัารื่เงิน และงบกํัาไรื่ขาดทุ่นเบ็ดเสร็ื่จํของบริื่ษััท่ สําหุ้รัื่บรื่อบปีบัญชีิ สิ�นสุด 
 ณ วันท่ี� 31 ธัันวาค์ม 2563 ซึ่่�งผู้่านกัารื่ตรื่วจํสอบจํากัผู้้�สอบบัญชิีรื่ับอนุญาตแล�ว
 ประธิานฯ ได้�เสนอใหุ้�ที่่�ประชุุมีพีิจารณาอนุมีัติิงบุการเงิน ซึ่่�งที่่�ประชุุมีคณะกรรมีการบุริษัที่พีิจารณาแล�วัเหุ้็นวั่า 
งบุการเงินดั้งกล่าวัได้�ผู้า่นการรับุรองจากผู้้�สอบุบัุญชุถ้่ืกติ�องและเห็ุ้นควัรใหุ้�ผู้้�ถือืหุุ้�นอนุมีติัิ ด้งัรายละเอย่ด้ที่่�ปรากฏในรายงานประจำ
ปหีุ้น�า 78-105 และขอเชุญิน.ส.พีรปวัณ์่ สหุ้วัฒัินพีงศ์ุ ผู้้�อำนวัยการฝ่า่ยบัุญชุแ่ละการเงิน ชุ่�แจงงบุการเงินของบุริษทัี่สำหุ้รับุปี 2563 
ใหุ้�ที่่านผู้้�ถืือหุุ้�นรับุที่ราบุ
 น.ส.พีรปวัณ่ ์สหุ้วัฒัินพีงศุ ์ผู้้�อำนวัยการฝ่่ายบุญัชุแ่ละการเงนิ ชุ่�แจงวัา่ งบุแสด้งฐานะการเงนิ ณ วันัที่่� 31 ธินัวัาคมี 2563 
บุริษทัี่มีสิ่นที่รัพีย์รวัมี 250 ล�านบุาที่ เพีิ�มีข่�น 15 ล�านบุาที่ สว่ันใหุ้ญ่มีาจาก บุญัชุล่ก้หุ้น่�การค�าและลก้หุ้น่�อื�น และเงนิสด้และรายการ
เที่่ยบุเที่่าเงิน ปัจจุบุันล้กหุ้น่�การค�าด้ังกล่าวัได้�รับุชุำระเกือบุหุ้มีด้แล�วั หุ้น่�สินรวัมีปี 2563 มี่จำนวัน 42 ล�านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 
14 ล�านบุาที่ มีาจากเจ�าหุ้น่�การค�า และส่วันของผู้้�ถือืหุุ้�น 208 ล�าน เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 1.5 ล�านบุาที่ จากผู้ลประกอบุการประจำปี 2563
 อัติราส่วันสภาพีคล่อง Current Ratio ปี 2563 อย้่ที่่� 5.09 เที่่า ลด้ลงจากปีก่อน อย้่ที่่� 7.07 เที่่า แติ่จากอัติราส่วัน 
ด้ังกล่าวั แสด้งวั่าบุริษัที่ยังมี่สภาพีคล่องและควัามีสามีารถืในการชุำระหุ้น่�ระยะสั�นด้่เย่�ยมี  อัติราส่วันหุ้น่�สินติ่อทีุ่นอย้่ที่่� 0.20 เที่่า 
แสด้งวั่าโครงสร�างเงินทีุ่นของบุริษัที่มีาจากส่วันของผู้้�ถืือหุุ้�น และมี้ลค่าติามีบุัญชุ่ติ่อหุุ้�นอย้่ที่่� 0.45 บุาที่ ใกล�เค่ยงกับุปีก่อน
 งบุกำไรขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสร็จปี 2563 บุริษัที่มี่รายได้�รวัมี 225 ล�านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 60 ล�านบุาที่ คิด้เป็น 37% 
รายได้�ท่ี่�เพีิ�มีข่�นส่วันใหุ้ญ่มีาจากรายได้�หุ้น่วัยงานภาครัฐ และรายได้�รับุจ�างจัด้งานพีิเศุษ ซ่ึ่�งมี่ติ�นทีุ่นส้ง ที่ำใหุ้�บุริษัที่มี่ติ�นทีุ่น 181 
ล�านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 62 ล�านบุาที่ คิด้เป็น 53% และม่ีกำไรขั�นติ�น 44 ล�านบุาที่ ที่ำใหุ้�อัติรากำไรขั�นติ�นอย้่ที่่� 19.53% 
ลด้ลงจากปีก่อน จากการควับุคุมีรายจ่าย พีร�อมีที่ั�งคณะกรรมีการ ผู้้�บุริหุ้าร และพีนักงานทีุ่กคนร่วัมีกันลด้เงินเด้ือนบุางส่วัน เพีื�อ
บุรรเที่าภาระของบุริษัที่ในชุ่วังโควัิด้-19 ที่ำใหุ้�ค่าใชุ�จ่ายบุริษัที่ลด้ลงอย้่ที่่� 39 ล�านบุาที่ ส่งผู้ลใหุ้�บุริษัที่มี่กำไรสุที่ธิิหุ้ลังหุ้ักภาษ่ 3.56 
ล�านบุาที่ อัติรากำไรสุที่ธิิอย้่ที่่� 1.58% และอัติรากำไรติ่อหุุ้�นอย้่ที่่� 0.008 บุาที่ติ่อหุุ้�น ซึ่่�งเพีิ�มีข่�นจากปีก่อน
 ในปี 2563 บุริษัที่ได้�มี่การประเมิีนผู้ลประโยชุน์ระยะยาวัของพีนักงานใหุ้�สอด้คล�องกับุสถืานการณ์ปัจจุบุัน ส่งผู้ลใหุ้�
บุริษัที่มี่รายการผู้ลขาด้ทีุ่นจากการประมีาณการติามีหุ้ลักคณิติศุาสติร์ประกันภัยซึ่่�งแสด้งอย้่ในรายการกำไรขาด้ทุี่นเบุ็ด้เสร็จอื�น
จำนวัน 2 ล�านบุาที่ ที่ำใหุ้�บุริษัที่มี่กำไรขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสร็จรวัมีสำหุ้รับุปี 2563 อย้่ที่่� 1.52 ล�านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อนเล็กน�อย
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นายสถืาพื่ร ผู้ังนิรันด้ร์ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามีวั่า การติั�งสำรองหุ้น่�ส้ญในปี 2562 บุริษัที่มี่การติั�งสำรองหุ้น่�ส้ญจากหุ้น่�ที่่�ค�างชุำระเกิน 
6 เด้อืนข่�นไป แต่ิในปี 2563 บุรษิทัี่มีหุ่้น่�เกนิ 6 เดื้อน จำนวัน 0.6 แสนบุาที่ แต่ิมีก่ารติั�งสำรอง 0.64 ล�านบุาที่ส่วันที่่�ติั�งเพีิ�มีมีาจากอะไร
นายชุยพื่ลี ศุภเศรษฐนนที่์ ผู้้�สอบบัญชุ่ ชุ่�แจงวั่า งบุการเงินบุริษัที่เป็นผู้้�จัด้ที่ำ และผู้้�สอบุบุัญชุ่เป็นผู้้�ติรวัจสอบุรายการ การสำรอง
หุ้น่�สงสัยจะส้ญนั�น นอกจากการติั�งสำรองหุ้น่�สงสัยจะส้ญติามีอายุหุ้น่�แล�วั ติามีมีาติรฐานการรายงานที่างการเงินฉับุับุที่่� 9 บุริษัที่
จะติ�องม่ีการประเมิีน Expected loss ที่่�อาจเกิด้ข่�นในอนาคติเข�ามีาด้�วัย จ่งเปน็สาเหุ้ตุิใหุ้�สำรองหุ้น่�สงสยัจะส้ญมีากกว่ัาการสำรอง
หุ้น่�สงสัยจะส้ญติามีปกติิ

นายสถืาพื่ร ผู้ังนิรันด้ร์ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามีวั่า ติ�นทีุ่นบุริการรอติัด้จ่าย ในปี 2562 จำนวัน 14.64 ล�านบุาที่ แติ่ในปี 2563 คงเหุ้ลือ 
4 พีันบุาที่ เกิด้จากอะไร
นายชุยพื่ลี ศภุเศรษฐนนท์ี่ ผู้้�สอบบญัชุ ่ชุ่�แจงว่ัา ติ�นที่นุบุรกิารรอตัิด้จ่ายเป็นรายการการบุนัที่ก่บุญัชุต่ิามีหุ้ลักบุญัชุโ่ด้ยปกติทัิี่�วัไปจรงิ
 
 ที่่�ประชุุมีได้�พิีจารณาแล�วั ม่ีมีติิเป็นเอกฉัันที่์ อนุมีัติิงบุแสด้งฐานะการเงิน และงบุกําไรขาด้ทุี่นเบุ็ด้เสร็จของบุริษัที่ 
สาํหุ้รบัุรอบุปีบุญัชุ ่สิ�นสดุ้ ณ วันัท่ี่� 31 ธินัวัาคมี 2563 ซึ่่�งผู่้านการติรวัจสอบุจากผู้้�สอบุบัุญชุรั่บุอนญุาติแล�วั ด้�วัยคะแนนเส่ยง ดั้งน่�

- เหุ้็นด้�วัย 350,390,610 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 100.00
- ไมี่เหุ้็นด้�วัย 0 เส่ยง  คิด้เป็นร�อยละ 0.00
- บุัติรเส่ย 0 เส่ยง  
- งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

วารื่ะท่ี� 4 พีิจํารื่ณาอนุมัติงดจํ่ายเงินปันผู้ล สำหุ้รื่ับผู้ลกัารื่ดำเนินงานสิ�นสุด ณ วันท่ี� 31 ธัันวาค์ม 2563
 ประธิานฯ ได้�แจ�งใหุ้�ที่่�ประชุุมีที่ราบุวั่า จากผู้ลการด้ำเนินงานของบุริษัที่ ในรอบุปีบุัญชุ่ สิ�นสุด้วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2563 
ที่่�ผู้่านมีา บุริษัที่มี่รายได้�จำนวัน 224.77 ล�านบุาที่ กำไรสุที่ธิิจำนวัน 3.56 ล�านบุาที่ และกำไรขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสร็จรวัมีสำหุ้รับุปีจำนวัน 
1.52 ล�านบุาที่ ยังคงที่ำใหุ้�บุริษัที่มี่ขาด้ทีุ่นสะสมีจำนวัน 3.28 ล�านบุาที่ ด้ังนั�น ที่่�ประชุุมีคณะกรรมีการบุริษัที่จ่งเหุ้็นสมีควัรงด้จ่าย
เงินปันผู้ล จ่งเสนอที่่�ประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�นอนุมีัติิงด้จ่ายเงินปันผู้ล
นายสถืาพื่ร ผู้ังนิรันด้ร์ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามีวั่า บุริษัที่มี่ควัามีมีั�นใจหุ้รือไมี่วั่า จะสามีารถืล�างขาด้ทีุ่นสะสมี 3.28 ล�านบุาที่ หุ้มีด้ในปี 
2564 
นายมน้ เล่ียวไพื่โรจน์ ประธานกรรมการ ชุ่�แจงว่ัา ติามีที่่�เร่ยนนำเสนอบุริษัที่จะม่ีการปรับุร้ปแบุบุการด้ำเนินงานใหุ้ม่ี ซึ่่�งบุริษัที่ 
จะพียายามีที่ำใหุ้�ด้่ข่�น และขอบุคุณสำหุ้รับุคำแนะนำ
 
 ที่่�ประชุุมีได้�พิีจารณาแล�วั ม่ีมีติิเป็นเอกฉัันที่์ อนุมีัติิงด้จ่ายเงินปันผู้ลสำหุ้รับุผู้ลการด้ำเนินงานสิ�นสุด้วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 
2563 ติามีที่่�เสนอข�างติ�น ด้�วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่� 

- เหุ้็นด้�วัย 350,390,610 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 100.00
- ไมี่เหุ้็นด้�วัย 0 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 0.00
- บุัติรเส่ย 0 เส่ยง  
- งด้ออกเส่ยง 0  เส่ยง 

วารื่ะท่ี� 5 พีิจํารื่ณาอนุมัติกัารื่แต่งตั�งกัรื่รื่มกัารื่แท่นกัรื่รื่มกัารื่ท่ี�ต�องออกัตามวารื่ะ   
 ประธิานกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่นได้�เสนอใหุ้�ท่ี่�ประชุุมีพิีจารณาและอนุมีัติิการแติ่งตัิ�งกรรมีการแที่น
กรรมีการที่่�ติ�องออกติามีวัาระติามี พี.ร.บุ. มีหุ้าชุนจำกดั้ พี.ศุ. 2535 และข�อบุงัคบัุของบุรษิทัี่ข�อที่่� 17 กาํหุ้นด้วัา่ในการประชุมุีสามีญั
ผู้้�ถือืหุุ้�นประจาํปีที่กุครั�งใหุ้�กรรมีการออกจากติำแหุ้นง่จำนวันหุ้น่�งในสามีของจำนวันกรรมีการที่ั�งหุ้มีด้ ถื�าจำนวันกรรมีการที่่�จะแบุง่
ออกใหุ้�ติรงเป็นสามีส่วันไมี่ได้� ก็ใหุ้�ออกโด้ยจำนวันใกล�ที่่�สุด้กับุส่วันหุ้น่�งในสามี ส่วันปีหุ้ลัง ๆ ติ่อไปใหุ้�กรรมีการคนที่่�อย้่ในติำแหุ้น่ง
นานที่่�สุด้เป็นผู้้�ออกจากติำแหุ้น่ง โด้ยในปีน่�กรรมีการท่ี่�ติ�องออกจากตํิาแหุ้น่งกรรมีการของบุริษัที่ติามีกําหุ้นด้วัาระม่ีจำนวันทัี่�งสิ�น 
3 ที่่าน มี่รายนามี ด้ังน่� 
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 1.  นายมีินที่ร์ อิงค์ธิเนศุ  กรรมีการ และประธิานกรรมีการบุริหุ้าร
 2.  ด้ร.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง  กรรมีการอิสระ
 3.  น.ส.สุน่ย์ มีัติติัญญุุกุล  กรรมีการอิสระ

 ที่ั�งน่�ประวััติิโด้ยสังเขปส่งใหุ้�ที่่านแล�วัติามีหุ้นังสือเชุิญประชุุมีหุ้น�า 18-20
 บุริษัที่ได้�เปิด้โอกาสใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นเสนอชุื�อบุุคคลที่่�มี่คุณสมีบุัติิเหุ้มีาะสมี เข�ารับุการพีิจารณาเลือกติั�งเป็นกรรมีการติามี
กระบุวันการคัด้เลือกล่วังหุ้น�าติั�งแติ่วัันที่่� 1–31 ธิันวัาคมี 2563 ผู้่านที่างเวั็บุไซึ่ติ์ของบุริษัที่ ปรากฏวั่าไมี่มี่ผู้้�ถืือหุุ้�นรายใด้เสนอชุื�อ
บุุคคลที่่�เหุ้มีาะสมีเข�ารับุการเลือกติั�งเป็นกรรมีการ
 สำหุ้รับุหุ้ลักเกณฑ์์ในการคัด้เลือก บุริษัที่ได้�มี่การแติ่งติั�งคณะกรรมีการสรรหุ้าและพิีจารณาค่าติอบุแที่นข่�นมีา 
ซึ่่�งคณะกรรมีการสรรหุ้าและพิีจารณาค่าติอบุแที่นเป็นผู้้�ที่ำการสรรหุ้า โด้ยพิีจารณาคัด้เลือกบุคุคลที่่�ม่ีคณุวัฒุิ ิควัามีร้� ควัามีสามีารถื 
และประสบุการณ์ อันจะเป็นประโยชุน์ติ่อการด้ำเนินธิุรกิจ และมี่คุณสมีบุัติิติามีที่่�กฎหุ้มีายบุริษัที่มีหุ้าชุนจำกัด้ พี.ศุ. 2535 และ
ประกาศุของคณะกรรมีการกำกับุหุ้ลักที่รัพีย์และติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์ และประกาศุของติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์แหุ้่งประเที่ศุไที่ยที่่�เก่�ยวัข�อง
กำหุ้นด้ และสามีารถือุที่ศิุเวัลาใหุ้�กับุบุริษทัี่ได้�อยา่งเต็ิมีที่่� จากนั�นคณะกรรมีการบุริษทัี่จะที่ำการพิีจารณาบุคุคลติามีท่ี่�คณะกรรมีการ
สรรหุ้าและกำหุ้นด้ค่าติอบุแที่นที่่�เสนอมีา 
 ในการน่� คณะกรรมีการพีิจารณาแล�วั เหุ้็นควัรติามีที่่�คณะกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่นเสนอวั่า กรรมีการ
ที่ั�ง 3 ที่่านมี่ควัามีร้�ควัามีสามีารถื และเหุ้มีาะสมี สมีควัรแติ่งติั�งกลับุเข�าด้ำรงติำแหุ้น่งเป็นกรรมีการของบุริษัที่อ่กวัาระหุ้น่�ง  

 เพีื�อใหุ้�เป็นไปติามีหุ้ลักการกำกับุการด้้แลกิจการที่่�ด้่ บุริษัที่ขอใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นลงคะแนนเส่ยงแติ่งติั�งกรรมีการเป็นรายบุุคคล 
และขอเก็บุใบุลงคะแนนที่ั�งหุ้มีด้ เหุ้็นด้�วัย ไมี่เหุ้็นด้�วัย และงด้ออกเส่ยง แต่ิเพีื�อควัามีรวัด้เร็วัขอเก็บุผู้ลคะแนนไมี่เหุ้็นด้�วัย และ 
งด้ออกเสย่งก่อน สำหุ้รับุบัุติรลงคะแนนเห็ุ้นด้�วัย ขอใหุ้�ผู้้�ถือืหุุ้�นทุี่กท่ี่านกรุณาส่งใหุ้�เจ�าหุ้น�าที่่�ด้�านหุ้น�าประติ ้หุ้ลงัจบุการประชุุมี และ
ขอเชุิญกรรมีการที่่�พี�นจากติำแหุ้น่งติามีวัาระออกจากหุ้�องประชุุมีเพีื�อควัามีโปร่งใสในการลงมีติิการแติ่งติั�งกรรมีการในครั�งน่�
นายชุาญชุัย บุณยสุรกุลี เลีขานุการบริษัที่ แจ�งวั่า หุ้นังสือเชุิญประชุุมีหุ้น�า 20 ประวััติิของน.ส.สุน่ย์ มีัติติัญญุุกุล กรรมีการอิสระ 
ระยะเวัลาการด้ำรงติำแหุ้น่ง ติั�งแติ่เด้ือน พีฤศุจิกายน 2553 เปล่�ยนเป็นปี 2563 
นายสถืาพื่ร ผู้ังนิรันด้ร์ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อเสนอแนะเพีิ�มีเติิมีวั่า การเข�ามีาด้ำรงติำแหุ้น่ง 5 เด้ือนจะครบุวัาระได้�อย่างไร ด้ังนั�น ควัรชุ่�แจง
เพีิ�มีเติิมีวั่าด้ำรงติำแหุ้น่งแที่นใคร
นายมน้ เลี่ยวไพื่โรจน์ ประธานกรรมการ ชุ่�แจงเพีิ�มีเติิมี น.ส.สุน่ย์ มีัติติัญญุุกุล กรรมีการอิสระ มีาด้ำรงติำแหุ้น่งแที่น นายประกอบุ 
วัิศุิษฐ์กิจการ กรรมีการที่่�ถื่งแก่กรรมี

 ที่่�ประชุุมีได้�พีิจารณาแล�วั มี่มีติิเป็นเอกฉัันที่์ อนุมีัติิแติ่งติั�งนายมีินที่ร์ อิงค์ธิเนศุ ด้ร.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง และน.ส.สุน่ย์ 
มีัติติัญญุุกุล กรรมีการที่่�ติ�องออกติามีวัาระกลับุเข�าด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมีการบุริษัที่อ่กวัาระหุ้น่�ง ด้�วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่�

5.1  นายมีินที่ร์ อิงค์ธิเนศุ ติำแหุ้น่ง กรรมีการ และประธิานกรรมีการบุริหุ้าร
 - เหุ้็นด้�วัย 350,390,610 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 100.00
 - ไมี่เหุ้็นด้�วัย 0 เส่ยง  คิด้เป็นร�อยละ 0.00
 - บุัติรเส่ย 0 เส่ยง  
 - งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

5.2  ด้ร.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง  ติำแหุ้น่ง กรรมีการ
 - เหุ้็นด้�วัย 350,390,610 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 100.00
 - ไมี่เหุ้็นด้�วัย 0 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 0.00
 - บุัติรเส่ย 0 เส่ยง  
 - งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง
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5.3  น.ส.สุน่ย์ มีัติติัญญุุกุล  ติำแหุ้น่ง กรรมีการอิสระ
 - เหุ้็นด้�วัย 350,390,610 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 100.00
 - ไมี่เหุ้็นด้�วัย 0 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 0.00
 - บุัติรเส่ย 0 เส่ยง  
 - งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

วารื่ะท่ี� 6 พีิจํารื่ณาอนุมัติกัารื่กัำหุ้นดค์่าตอบแท่นกัรื่รื่มกัารื่
 ประธิานกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่นได้�เสนอติ่อที่่�ประชุุมีวั่า คณะกรรมีการสรรหุ้าฯ ได้�ร่วัมีกันพีิจารณา
กำหุ้นด้ค่าติอบุแที่น จากผู้ลการปฏิบุัติิงาน ประสบุการณ์ ภาระหุ้น�าที่่� และควัามีรับุผู้ิด้ชุอบุของกรรมีการ โด้ยเปร่ยบุเที่่ยบุอ�างอิง
กับุบุริษัที่อื�นที่่�อย้่ในอุติสาหุ้กรรมีเด้่ยวักัน หุ้รือใกล�เค่ยงกับุบุริษัที่ โด้ยพีิจารณาการกำหุ้นด้ค่าติอบุแที่นกรรมีการ สำหุ้รับุปี 2564 
เป็นจำนวันเงินที่ั�งสิ�น 573,000 บุาที่ติ่อเด้ือน เที่่ากับุปีก่อน (รายละเอ่ยด้ติามีหุ้นังสือเชุิญประชุุมีหุ้น�า 4-5) 

ติารางค่าติอบุแที่นกรรมีการปี 2564 มี่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่�
ติำแหุ้น่งกรรมีการ ค่าติอบุแที่นรายเด้ือน ค่าเบุ่�ยประชุุมี สิที่ธิิประโยชุน์อื�น
 (บุาที่ติ่อเด้ือน) (บุาที่ติ่อครั�ง)
คณะกรรมีการบุริษัที่
- ประธิานกรรมีการ 273,000 5,000 -ไมี่มี่-
- กรรมีการ/กรรมีการอิสระ 20,000 5,000 -ไมี่มี่-

คณะกรรมีการติรวัจสอบุ
- ประธิานกรรมีการติรวัจสอบุ 30,000 -ไมี่มี่- -ไมี่มี่-
- กรรมีการติรวัจสอบุ 20,000 -ไมี่มี่- -ไมี่มี่-

คณะกรรมีการบุริหุ้าร
- ประธิานกรรมีการบุริหุ้าร 150,000 -ไมี่มี่- -ไมี่มี่-
- กรรมีการบุริหุ้าร -ไมี่มี่- -ไมี่มี่- -ไมี่มี่-

คณะกรรมีการสรรหุ้าฯ
- ประธิานกรรมีการสรรหุ้า ฯ -ไมี่มี่- 5,000 -ไมี่มี่-
- กรรมีการสรรหุ้า ฯ -ไมี่มี่- 5,000 -ไมี่มี่-

คณะกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล
- ประธิานกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล -ไมี่มี่- 5,000 -ไมี่มี่-
- กรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล -ไมี่มี่- 5,000 -ไมี่มี่-

หุ้มีายเหุ้ติ ุ: 1. นายมีน ้เลย่วัไพีโรจน์ ประธิานกรรมีการ เสนอขอลด้ค่าติอบุแที่นรายเด้อืนลงเด้อืนละ 73,000 บุาที่ คงเหุ้ลือค่าติอบุแที่นรายเด้อืน 200,000 บุาที่  
  ติั�งแติ่เด้ือนเมีษายน 2559 จนถื่งปัจจุบุัน 
  2. นายมีินที่ร์ อิงค์ธิเนศุ และนายบุุญเลิศุ นราไที่ เสนอไมี่รับุค่าติอบุแที่นจากการด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมีการ
 3. ด้ร.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง เสนอไมี่รับุค่าติอบุแที่นรายเด้ือน และค่าเบุ่�ยประชุุมีจากการด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมีการ

 ในวัาระน่�ติ�องใชุ�คะแนนเส่ยงไมี่น�อยกวั่า 2 ใน 3 ของจำนวันเส่ยงที่ั�งหุ้มีด้ของผู้้�ถืือหุุ้�นซึ่่�งมีาประชุุมี
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 ที่่�ประชุุมีได้�พีิจารณาแล�วั ม่ีมีติิเป็นเอกฉัันท์ี่ อนุมีัติิค่าติอบุแที่นกรรมีการสำหุ้รับุปี 2564 จำนวัน 573,000 บุาที่ 
ติ่อเดื้อน และค่าเบุ่�ยประชุุมีคณะกรรมีการ ค่าเบุ่�ยประชุุมีคณะกรรมีการสรรหุ้าและพิีจารณาค่าติอบุแที่น และค่าเบุ่�ยประชุุมี 
คณะกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล ครั�งละ 5,000 บุาที่ติ่อที่่านติ่อครั�ง ติามีที่่�เสนอ ด้�วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่�
  - เหุ้็นด้�วัย 350,400,610 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 100.00
          - ไมี่เหุ้็นด้�วัย 0 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 0.00
  - บุัติรเส่ย 0 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 0.00
  - งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 0.00
          
วารื่ะท่ี� 7 พีิจํารื่ณาอนุมัติกัารื่แต่งตั�งผู้้�สอบบัญชิี และกัำหุ้นดค์่าสอบบัญชิี ปรื่ะจํำปี 2564 
 ประธิานกรรมีการติรวัจสอบุ ได้�เสนอใหุ้�ที่่�ประชุมุีพีจิารณาอนุมีตัิกิารแต่ิงตัิ�งผู้้�สอบุบุญัชุจ่ากบุรษิทัี่ สำนกังาน อว่ัาย จำกดั้ 
ได้�แก่ น.ส.เกิด้ศุิริ กาญจนประกาศุิติ หุ้รือน.ส.อรวัรรณ เติชุวััฒินสิริกุล หุ้รือน.ส.รสพีร เด้ชุอาคมี หุ้รือน.ส.สุมีนา พีันธิ์พีงษ์สานนที่์ 
เป็นผู้้�สอบุบัุญชุ่ของบุริษัที่ และกำหุ้นด้ค่าสอบุบัุญชุ่ประจำปี 2564 เป็นจำนวันเงินไมี่เกิน 1,280,000 บุาที่ เที่่ากับุปีก่อน ที่ั�งน่� 
ไมี่รวัมีค่าใชุ�จ่ายอื�น ๆ ที่่�ได้�จ่ายติามีจริง รายละเอ่ยด้ติามีหุ้นังสือเชุิญประชุุมีหุ้น�า 6
นายสถืาพื่ร ผู้ังนิรันด้ร์ ผู้้�ถืือหุุ้�น มี่ข�อซึ่ักถืามีวั่า ค่าติรวัจสอบุ BOI จำนวัน 80,000 บุาที่ ได้�รับุชุ่�แจงวั่าปี 2564 เป็นปีสุด้ที่�ายซึ่่�งใน 
ปี 2565 จะประหุ้ยัด้ค่าใชุ�จ่ายส่วันน่�ลงใชุ่หุ้รือไมี่
นายชุยพื่ลี ศุภเศรษฐนนที่์ ผู้้�สอบบัญชุ่ ชุ่�แจงวั่า ท่ี่�ผู้่านมีาถื�าบุริษัที่ไมี่ได้�ใชุ�สิที่ธิิที่างภาษ่ในธิุรกิจ BOI ที่างผู้้�สอบุบุัญชุ่จ่งไม่ีได้� 
เร่ยกเก็บุค่าบุริการส่วันน่�
 
 ที่่�ประชุุมีได้�พีิจารณาแล�วั มี่มีติิเป็นเอกฉัันที่์ อนุมีัติิแติ่งติั�งผู้้�สอบุบุัญชุ่จากบุริษัที่ สำนักงาน อ่วัาย จำกัด้ และกำหุ้นด้
ค่าสอบุบุัญชุ่ประจำปีติามีที่่�เสนอ ด้�วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่�
  - เหุ้็นด้�วัย 350,400,610 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 100.00
          - ไมี่เหุ้็นด้�วัย 0 เส่ยง คิด้เป็นร�อยละ 0.00
  - บุัติรเส่ย 0 เส่ยง  
           - งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

วารื่ะท่ี� 8 พีิจํารื่ณาเรื่่�องอ่�น ๆ
  -

 เมีื�อไมี่มี่คำถืามีหุ้รือข�อเสนอแนะใด้ ๆ จากผู้้�ถืือหุุ้�นแล�วั  เมีื�อเวัลา 15.15 น. ประธิานจ่งได้�กล่าวัปิด้การประชุุมีสามีัญ
ผู้้�ถือืหุุ้�นประจำป ี2564 และขอขอบุคณุที่า่นผู้้�ถืือหุุ้�นและผู้้�เก่�ยวัข�องที่กุที่า่นท่ี่�ได้�สละเวัลามีาเข�ารว่ัมีประชุมุี พีร�อมีที่ั�งเสนอแนะข�อคดิ้
เหุ้็นอันเป็นประโยชุน์ติ่อบุริษัที่

      ลงชุื�อ _________________________ประธิานที่่�ประชุุมี
           (นายมีน้ เล่ยวัไพีโรจน์)

      ลงชุื�อ _________________________เลขานุการบุริษัที่
         (นายชุาญชุัย บุุณยสุรกุล)
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1. นายมน้ เลียวไพีโรื่จํน์

 ประเภที่กรรมีการที่่�จะเสนอแติ่งติั�ง ประธิานกรรมีการ
 อายุ     80 ปี
 สัญชุาติิ     ไที่ย
 สัด้ส่วันการถืือหุุ้�น - ที่างติรง  หุุ้�นสามีัญ จำนวัน 780,000 หุุ้�น (0.17%)
 (30 ธิ.ค. 2564) - ที่างอ�อมี  - ไมี่มี่ -
 การศุ่กษา    - ปริญญาเอก บุริหุ้ารธิุรกิจดุ้ษฎ่บุัณฑ์ิติกิติติิมีศุักด้ิ� 
       มีหุ้าวัิที่ยาลัยธิรรมีศุาสติร์
     - ปริญญาโที่ M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA
     - ปริญญาติร่ เศุรษฐศุาสติรบุัณฑ์ิติ (เก่ยรติินิยมีด้่) มีหุ้าวัิที่ยาลัยธิรรมีศุาสติร์
     - วัุฒิิบุัติร การพีัฒินาอุติสาหุ้กรรมี ศุ้นย์อบุรมีนาโงยา ประเที่ศุญ่�ปุ่น
     - ปริญญาบุัติร วัปอ.รุ่นที่่� 34 วัิที่ยาลัยป้องกันราชุอาณาจักร

 การฝ่ึกอบุรมี    - Directors Certification Program (DCP), Class 30/2003
     - The Role of the Chairman Program (RCP), Class 3/2001

 ประวััติิการที่ำงานย�อนหุ้ลัง 5 ปี  
 - บุรษิทัี่จด้ที่ะเบุย่น (จำนวัน 8 กจิการ) - บุมีจ.เออาร์ไอพี่ ประธิานกรรมีการ มี.ค. 2553 - ปัจจุบุัน
   - บุมีจ.เอสวั่โอเอ ประธิานกรรมีการ  2559 - ปัจจุบุัน
   - บุมีจ.ที่่พี่ไอโพีล่นเพีาเวัอร์ ประธิานกรรมีการติรวัจสอบุ 2559 - ปัจจุบุัน
   - บุมีจ.ที่่.เอ็มี.ซึ่่.อุติสาหุ้กรรมี ประธิานกรรมีการ  2554 - ปัจจุบุัน
   - บุมีจ.ย้บุิลล่�เอ็นเติอร์ไพีรส์ ประธิานกรรมีการ  2553 - ปัจจุบุัน
   - บุมีจ.โพีล่เพีล็กซึ่์ (ประเที่ศุไที่ย) ประธิานกรรมีการ  2547 - ปัจจุบุัน
   - บุมีจ.บุางกอกสหุ้ประกันภัย ประธิานกรรมีการ  2547 - ปัจจุบุัน
   - บุมีจ.น�ำติาลขอนแก่น ประธิานกรรมีการ  2547 - ปัจจุบุัน

 - บุริษัที่ที่ั�วัไป (- ไมี่มี่ -) - ไมี่มี่ -

 จำนวันปีที่่�ด้ำรงติำแหุ้น่ง   12 ปี (13 มี.ค. 2553 – ปัจจุบุัน)
 ประวััติิการกระที่ำผู้ิด้กฎหุ้มีาย  - ไมี่มี่ -
 ในชุ่วัง 10 ปีย�อนหุ้ลัง  

 มี่คุณสมีบุัติิกรรมีการติามีกฎหุ้มีาย ใชุ่
 และไมี่มี่ลักษณะติ�องหุ้�ามีติามีประกาศุ
 ของคณะกรรมีการกำกับุหุ้ลักที่รัพีย์และ
 ติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์
 ส่วันได้�เส่ยที่ั�งที่างติรงและที่างอ�อมี - ไมี่มี่ -
 ในกิจการใด้ ๆ ที่่�บุริษัที่เป็นค้่สัญญา
 การเข�าประชุุมีในรอบุปี 2564  ประชุุมีคณะกรรมีการบุริษัที่ 5 ครั�ง เข�าร่วัมีประชุุมี 5 ครั�ง (คิด้เป็น 100%)
 หุ้ลักเกณฑ์์ / วัิธิ่การสรรหุ้า  พีิจารณาควัามีเหุ้มีาะสมีโด้ยคณะกรรมีการสรรหุ้าและกำหุ้นด้ค่าติอบุแที่น 
     และคณะกรรมีการบุริษัที่ (รายละเอ่ยด้ติามีหุ้นังสือเชุิญประชุุมีหุ้น�า 4-5)

ปรื่ะวัติของบุค์ค์ลท่ี�ได�รื่ับกัารื่เสนอชิ่�อใหุ้�ดำรื่งตำแหุ้น่งกัรื่รื่มกัารื่

(ผู้้�ที่่�ได้�รับุการเสนอชุื�อน่�ไมี่มี่การด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมีการหุ้รือผู้้�บุริหุ้ารในกิจการอื�นที่่�อาจที่ำใหุ้�เกิด้ควัามีขัด้แย�งที่างผู้ลประโยชุน์ติ่อบุริษัที่)
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(ผู้้�ที่่�ได้�รับุการเสนอชุื�อน่�ไมี่มี่การด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมีการหุ้รือผู้้�บุริหุ้ารในกิจการอื�นที่่�อาจที่ำใหุ้�เกิด้ควัามีขัด้แย�งที่างผู้ลประโยชุน์ติ่อบุริษัที่)

2. นายปรื่ะย้รื่ รื่ัตนไชิยานนท่์

ปรื่ะวัติของบุค์ค์ลท่ี�ได�รื่ับกัารื่เสนอชิ่�อใหุ้�ดำรื่งตำแหุ้น่งกัรื่รื่มกัารื่
สิ�งท่ี�ส่งมาด�วย ลำดับท่ี� 2

 ประเภที่กรรมีการที่่�จะเสนอแติ่งติั�ง กรรมีการ
 อายุ     59 ปี
 สัญชุาติิ     ไที่ย
 สัด้ส่วันการถืือหุุ้�น - ที่างติรง  หุุ้�นสามีัญ จำนวัน 1,064,400 หุุ้�น (0.23%)
 (30 ธิ.ค. 2564) - ที่างอ�อมี  - ไมี่มี่ -
 การศุ่กษา    - ปริญญาโที่ MBA (Operation Management), 
       University of Scranton สหุ้รัฐอเมีริกา
     - ปริญญาติร่ พีาณิชุยศุาสติร์บุัณฑ์ิติ จุฬาลงกรณ์มีหุ้าวัิที่ยาลัย
     - ปริญญาติร่ บุริหุ้ารธิุรกิจบุัณฑ์ิติ มีหุ้าวัิที่ยาลัยสุโขที่ัยธิรรมีาธิิราชุ 
 การฝ่ึกอบุรมี    - Director Accreditation Program (DAP) (2004)    

 ประวััติิการที่ำงานย�อนหุ้ลัง 5 ปี  
 -  บุริษัที่จด้ที่ะเบุ่ยน (จำนวัน 2 กิจการ) - บุมีจ.เออาร์ไอพี่ กรรมีการ มี.ค. 2553 - ปัจจุบุัน
  - บุมีจ.บุิซึ่ิเนส ออนไลน์ กรรมีการ  2540 - ปัจจุบุัน
 - บุริษัที่ที่ั�วัไป (จำนวัน 8 กิจการ) - บุจ. เนเชุอร์ คอนเซึ่พีที่์ กรรมีการ  2559 - ปัจจุบุัน
  - บุจ. เอ.อาร์.แอ็คเคานติิ�ง คอนซึ่ัลแตินที่ ์ กรรมีการ  2555 - ปัจจุบุัน
  - บุจ. เฮลที่์ ออนไลน์ กรรมีการ  2555 - ปัจจุบุัน
  - บุจ. เอบุิคส์ ด้่เวัลลอปเมีนติ์ กรรมีการ  2551 - ปัจจุบุัน
  - บุจ. ด้่ที่้ ซึ่ิสเติ็มีส์ กรรมีการ  2551 - ปัจจุบุัน
  - บุจ. เออาร์ไอที่่ กรรมีการ  2542 - ปัจจุบุัน
  - บุจ. เอนิวั คอร์ปอเรชุัน กรรมีการ  2538 - ปัจจุบุัน
  - บุจ. เอเน็ติ กรรมีการ  2538 - ปัจจุบุัน
  - บุจ. กลุ่มีแอด้วัานซึ่์ ร่เสิร์ชุ - กรรมีการ  2559 - 2564
    - ผู้้�อำนวัยการฝ่่ายบุัญชุ่ 2537 - 2561
      และการเงิน 
  - บุจ. คอร์แอนด้์พี่ค กรรมีการ  2542 - 2564

 จำนวันปีที่่�ด้ำรงติำแหุ้น่ง   12 ปี (13 มี.ค. 2553 – ปัจจุบุัน)
 ประวััติิการกระที่ำผู้ิด้กฎหุ้มีาย  - ไมี่มี่ -
 ในชุ่วัง 10 ปีย�อนหุ้ลัง   

 มี่คุณสมีบุัติิกรรมีการติามีกฎหุ้มีาย ใชุ่
 และไมี่มี่ลักษณะติ�องหุ้�ามีติามีประกาศุ
 ของคณะกรรมีการกำกับุหุ้ลักที่รัพีย์และ
 ติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์
 ส่วันได้�เส่ยที่ั�งที่างติรงและที่างอ�อมี - ไมี่มี่ -
 ในกิจการใด้ ๆ ที่่�บุริษัที่เป็นค้่สัญญา
 การเข�าประชุุมีในรอบุปี 2564  ประชุุมีคณะกรรมีการบุริษัที่ 5 ครั�ง เข�าร่วัมีประชุุมี 5 ครั�ง (คิด้เป็น 100%)
 หุ้ลักเกณฑ์์ / วัิธิ่การสรรหุ้า  พีิจารณาควัามีเหุ้มีาะสมีโด้ยคณะกรรมีการสรรหุ้าและกำหุ้นด้ค่าติอบุแที่น 
     และคณะกรรมีการบุริษัที่ (รายละเอ่ยด้ติามีหุ้นังสือเชุิญประชุุมีหุ้น�า 4-5)



 1 9

3. พีล.อ.ต.หุ้ญิง พีญ.อิศรื่ญา สุขเจํรื่ิญ 

ปรื่ะวัติของบุค์ค์ลท่ี�ได�รื่ับกัารื่เสนอชิ่�อใหุ้�ดำรื่งตำแหุ้น่งกัรื่รื่มกัารื่

(ผู้้�ที่่�ได้�รับุการเสนอชุื�อน่�ไม่ีมี่การด้ำรงติำแหุ้น่งกรรมีการหุ้รือผู้้�บุริหุ้ารในกิจการอื�นที่่�อาจที่ำใหุ้�เกิด้ควัามีขัด้แย�งที่างผู้ลประโยชุน์ติ่อบุริษัที่และเป็น
กรรมีการอิสระที่่�สามีารถืใหุ้�ควัามีเหุ้็นได้�อย่างเป็นอิสระและเป็นไปติามีหุ้ลกัเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข�อง)

 ประเภที่กรรมีการที่่�จะเสนอแติ่งติั�ง กรรมีการอิสระ
 อายุ     59 ปี
 สัญชุาติิ     ไที่ย
 สัด้ส่วันการถืือหุุ้�น - ที่างติรง หุุ้�นสามีัญ จำนวัน 950,000 หุุ้�น (0.20%)
 (30 ธิ.ค. 2564) - ที่างอ�อมี - ไมี่มี่ -
  การศุ่กษา   - แพีที่ยศุาสติร์บุัณฑ์ิติ คณะแพีที่ยศุาสติร์ จุฬาลงกรณ์มีหุ้าวัิที่ยาลัย
    - MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
    - นิติิศุาสติร์บุัณฑ์ิติ มีหุ้าวัิที่ยาลัยสุโขที่ัยธิรรมีาธิิราชุ
    - Mini MBA มีาติรฐานบุรกิารสขุภาพีสากลกับุการบุรหิุ้ารจดั้การโรงพียาบุาล มีหุ้าวัทิี่ยาลยัรงัสติิ 
 การฝ่ึกอบุรมี   - 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)   
 ประวััติิการที่ำงานย�อนหุ้ลัง 5 ปี  
 - บุรษิทัี่จด้ที่ะเบุย่น (จำนวัน 1 กจิการ) - บุมีจ.เออาร์ไอพี่ กรรมีการอิสระ  ก.ย. 2552 - ปัจจุบุัน
      ประธิานกรรมีการติรวัจสอบุ  มี.ค. 2553 - ปัจจุบุัน
      ประธิานกรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล  2561 - ปัจจุบุัน
      กรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่น  2557 - ปัจจุบุัน
 - บุริษัที่ที่ั�วัไป (จำนวัน 2 กิจการ) - สำนักงานรางวััล ผู้้�ติรวัจประเมีินรางวััลคุณภาพีแหุ้่งชุาติิ  2557 - ปัจจุบุัน
     คุณภาพีแหุ้่งชุาติิ 
    - รพี.ภ้มีิพีลอดุ้ลยเด้ชุ - ผู้้�อำนวัยการ รพี.ภ้มีิพีลอดุ้ลยเด้ชุ  2564 - ปัจจุบุัน
      - หุ้ัวัหุ้น�าสำนักงานคณะกรรมีการพีัฒินาระบุบุราชุการ 2559 - ปัจจุบุัน
      - เลขานุการ คณะกรรมีบุริหุ้ารควัามีเส่�ยง  2559 - ปัจจุบุัน
      - รองผู้้�อำนวัยการ รพี.ภ้มีิพีลอดุ้ลยเด้ชุ  2562 - 2564
      - รองผู้้�อำนวัยการศุ้นย์ปฏิบุัติิการแพีที่ย์ที่หุ้ารอากาศุ 2561 - 2562
      - ผู้้�อำนวัยการกองวัิที่ยาการ   2560 - 2561
      - หุ้ัวัหุ้น�าศุุนย์พีัฒินาคุณภาพี   2558 - 2560
  จำนวันปีที่่�ด้ำรงติำแหุ้น่ง 13 ปี (16 ก.ย. 2552 - ปัจจุบุัน)
  ประวััติิการกระที่ำผู้ิด้กฎหุ้มีาย - ไมี่มี่ -
 ในชุ่วัง 10 ปีย�อนหุ้ลัง 
  มี่คุณสมีบุัติิกรรมีการติามีกฎหุ้มีาย ใชุ่
  และไม่ีมีล่กัษณะติ�องหุ้�ามีติามีประกาศุ
 ของคณะกรรมีการกำกบัุหุ้ลกัที่รพัีย์และ
  ติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์
 ส่วันได้�เส่ยที่ั�งที่างติรงและที่างอ�อมี - ไมี่มี่ -
 ในกิจการใด้ ๆ ที่่�บุริษัที่เป็นค้่สัญญา 
  การเข�าประชุุมีในรอบุปี 2564 ประชุุมีคณะกรรมีการบุริษัที่ 5 ครั�ง เข�าร่วัมีประชุุมี 5 ครั�ง (คิด้เป็น 100%)
  หุ้ลักเกณฑ์์ / วัธิิก่ารสรรหุ้า พีจิารณาควัามีเหุ้มีาะสมีโด้ยคณะกรรมีการสรรหุ้าและกำหุ้นด้ค่าติอบุแที่น และคณะกรรมีการ 
    บุรษิทัี่ (รายละเอ่ยด้ติามีหุ้นังสือเชุิญประชุุมีหุ้น�า 4-5)

สิ�งท่ี�ส่งมาด�วย ลำดับท่ี� 2
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ค์ุณสมบัติเพีิ�มเติมสำหุ้รื่ับกัรื่รื่มกัารื่อิสรื่ะท่ี�ได�รื่ับกัารื่เสนอชิ่�อ
ลักัษัณะค์วามสัมพีันธั์ ค์ุณสมบัติ

 เป็น
 เป็น
 มี่
 มี่

 เป็น

 ไมี่เป็น
 ไมี่เป็น
 ไมี่มี่
 ไมี่มี่

 ไมี่เป็น

1. การมี่ส่วันได้�ส่วันเส่ยในบุริษัที่/บุริษัที่ใหุ้ญ่/บุริษัที่ย่อย/บุริษัที่ร่วัมี ผู้้�ถืือหุุ้�นรายใหุ้ญ่หุ้รือนิติิบุุคคลที่่�อาจ
มี่ควัามีขัด้แย�งในปัจจุบุันหุ้รือในชุ่วัง 10 ปีที่่�ผู้่านมีา

 1.1 เป็นกรรมีการที่่�มี่ส่วันร่วัมีในการบุริหุ้ารงาน พีนักงาน ล้กจ�าง หุ้รือที่่�ปร่กษาที่่�ได้�รับุเงินเด้ือนประจำ
 1.2 เป็นผู้้�ใหุ้�บุริการที่างวัิชุาชุ่พี (เชุ่น ผู้้�สอบุบุัญชุ่ ที่่�ปร่กษากฎหุ้มีาย ที่่�ปร่กษาที่างการเงิน)
 1.3 มี่ควัามีสัมีพีันธิ์ที่างธิุรกิจที่่�มี่นัยสำคัญ อันอาจมี่ผู้ลที่ำใหุ้�ไมี่สามีารถืที่ำหุ้น�าที่่�ได้�อย่างเป็นอิสระ
 1.4 ควัามีสัมีพีันธิ์ที่างครอบุครัวัระหุ้วั่างกรรมีการรายอ่�น ผู้้�บุริหุ้าร หุ้รือผู้้�ถืือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ของบุริษัที่ 

 หุ้รือบุริษัที่ย่อย
2. เปน็ผู้้�ประกอบุกจิการหุ้รอืเปน็กรรมีการที่่�มีส่ว่ันรว่ัมีในการบุรหิุ้ารงานลก้จ�างพีนกังานที่่�ปรก่ษาที่่�รบัุเงนิ

เด้อืนประจำหุ้รือถือืหุุ้�นเกนิร�อยละหุ้น่�งของจำนวันหุุ้�นที่่�มีสิ่ที่ธิอิอกเส่ยงที่ั�งหุ้มีด้ของกิจการที่่�ม่ีสภาพีอย่าง
เด้่ยวักันและเป็นการแข่งขันที่่�มี่นัย

นิยามกัรื่รื่มกัารื่อิสรื่ะ บุริษัที่ได้�กำหุ้นด้ไวั�เข�มีกว่ัาข�อกำหุ้นด้ขั�นติ�ำของสำนักงานคณะกรรมีการหุ้ลักที่รัพีย์ และ

ติลาด้หุ้ลักที่รัพีย์แหุ้่งประเที่ศุไที่ย (รายละเอ่ยด้ในรายงานประจำปีหุ้น�า 89)
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ข�อบังค์ับบรื่ิษััท่ท่ี�เกัี�ยวกัับกัารื่ปรื่ะชิุมผู้้�ถื่อหุุ้�น
และกัารื่ออกัเสียลงค์ะแนน

หุ้มวดท่ี� 3
ค์ณะกัรื่รื่มกัารื่

ข�อ 16. ใหุ้�ที่่�ประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�นเป็นผู้้�แติ่งติั�งกรรมีการติามีหุ้ลักเกณฑ์์และวัิธิ่การด้ังติ่อไปน่�

 (1) ผู้้�ถืือหุุ้�นคนหุ้น่�งมี่คะแนนเส่ยงเที่่ากับุหุ้น่�งหุุ้�นติ่อหุ้น่�งเส่ยง

 (2) ผู้้�ถืือหุุ้�นแติ่ละคนจะติ�องใชุ�คะแนนเส่ยงที่่�มี่อย้่ที่ั�งหุ้มีด้ติามี (1) เลือกติั�งบุุคคลคนเด้่ยวัหุ้รือหุ้ลายคนเป็น 

 กรรมีการก็ได้� แติ่จะแบุ่งคะแนนเส่ยงใหุ้�แก่ผู้้�ใด้มีากน�อยเพี่ยงใด้ไมี่ได้�

 (3) บุุคคลซึ่่�งได้�รับุคะแนนส้งสุด้ติามีลำด้ับุลงมีาเป็นผู้้�ได้�รับุเลือกติั�งเป็นกรรมีการเที่่ากับุจำนวันกรรมีการ 

 ที่่�จะพี่งมี่หุ้รือจะพี่งเลือกติั�งในครั�งนั�น ในกรณ่ที่่�บุุคคลซึ่่�งได้�รับุการเลือกติั�งในลำด้ับุถืัด้ลงมีามี่คะแนน 

 เส่ยงเท่ี่ากันเกินจำนวันกรรมีการที่่�จะพี่งมี่หุ้รือจะพี่งเลือกติั�งในครั�งนั�น ใหุ้�ผู้้�เป็นประธิานเป็นผู้้�ออกเส่ยง 

 ชุ่�ขาด้

ข�อ 17. ในการประชุมุีสามีญัประจำปทีี่กุครั�ง ใหุ้�กรรมีการออกจากติำแหุ้นง่จำนวันหุ้น่�งในสามีเปน็อตัิรา ถื�าจำนวันกรรมีการ

ที่่�จะแบุ่งออกใหุ้�ติรงเป็นสามีส่วันไมี่ได้� ก็ใหุ้�ออกโด้ยจำนวันใกล�ที่่�สุด้กับุส่วันหุ้น่�งในสามี

 

 กรรมีการที่่�จะติ�องออกจากติำแหุ้น่งในปีแรกและปีท่ี่�สองภายหุ้ลังจด้ที่ะเบุ่ยนบุริษัที่นั�น ใหุ้�จับุสลากกันวั่าผู้้�ใด้ 

จะออก ส่วันปีหุ้ลัง ๆ ติ่อไปใหุ้�กรรมีการคนที่่�อย้่ในติำแหุ้น่งนานที่่�สุด้เป็นผู้้�ออกจากติำแหุ้น่ง ที่ั�งน่� กรรมีการ 

ที่่�ออกติามีวัาระนั�น ๆ อาจได้�รับุเลือกติั�งใหุ้มี่ได้�

หุ้มวดท่ี� 4
กัารื่ปรื่ะชิุมผู้้�ถื่อหุุ้�น

ข�อ 29. ในการเร่ยกประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�น ใหุ้�คณะกรรมีการจัด้ที่ำหุ้นังสือนัด้ประชุุมีระบุุสถืานท่ี่� วััน เวัลา ระเบุ่ยบุวัาระ 

การประชุุมี และเรื�องที่่�จะเสนอต่ิอที่่�ประชุุมีพีร�อมีด้�วัยรายละเอ่ยด้ติามีสมีควัร โด้ยใหุ้�ระบุุใหุ้�ชัุด้เจนด้�วัยว่ัาเป็น

เรื�องที่่�เสนอเพีื�อที่ราบุ เพีื�ออนุมีัติิ หุ้รือเพีื�อพีิจารณา แล�วัแติ่กรณ่ รวัมีทัี่�งควัามีเหุ้็นของคณะกรรมีการในเรื�อง 

ด้ังกล่าวั และคณะกรรมีการจะติ�องจัด้ส่งหุ้นังสือนัด้ประชุุมีใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นและนายที่ะเบุ่ยนที่ราบุไม่ีน�อยกว่ัาเจ็ด้วััน

ก่อนวัันประชุุมี และใหุ้�โฆ่ษณาหุ้นังสือนัด้ประชุุมีด้ังกล่าวัในหุ้นังสือพีิมีพี์ติิด้ติ่อกันสามีวัันก่อนวัันประชุุมีไมี่น�อย

กวั่าสามีวััน

 ในการประชุมุีผู้้�ถือืหุุ้�นของบุริษัที่ใหุ้�จดั้ข่�น ณ ที่�องที่่�อนัเปน็ที่่�ติั�งสำนกังานใหุ้ญ่ของบุรษิทัี่ หุ้รอืจงัหุ้วัดั้ใกล�เคย่ง หุ้รือ 

ณ ที่่�อื�นใด้ติามีที่่�คณะกรรมีการกำหุ้นด้ 

ข�อ 30. ในการประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�น ผู้้�ถืือหุุ้�นอาจมีอบุฉัันที่ะใหุ้�บุุคคลอื�นเข�าประชุุมีและออกเส่ยงแที่นตินในการประชุุมีก็ได้� 

หุ้นังสือมีอบุฉันัที่ะจะติ�องลงวันัท่ี่�และลายมืีอชืุ�อของผู้้�ถืือหุุ้�นท่ี่�มีอบุฉันัที่ะและจะติ�องเป็นไปติามีแบุบุท่ี่�นายที่ะเบุย่น

กำหุ้นด้
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ข�อ 31. ในการประชุมุีผู้้�ถือืหุุ้�น ติ�องมีผู่้้�ถือืหุุ้�นและผู้้�รบัุมีอบุฉันัที่ะจากผู้้�ถือืหุุ้�น (ถื�ามี)่ มีาประชุมุีไมีน่�อยกวัา่ย่�สบิุหุ้�าคน หุ้รอื

มีผู่้้�ถือืหุุ้�น และผู้้�รบัุมีอบุฉันัที่ะจากผู้้�ถือืหุุ้�นมีาประชุมุีไมีน่�อยกวัา่ก่�งหุ้น่�งของจำนวันผู้้�ถือืหุุ้�นที่ั�งหุ้มีด้ และไมีว่ัา่กรณ่

หุ้น่�งกรณ่ใด้ จะติ�องมี่หุุ้�นนับุรวัมีกันได้�ไมี่น�อยกวั่าหุ้น่�งในสามีของจำนวันหุุ้�นที่่�จำหุ้น่ายได้�ที่ั�งหุ้มีด้ของบุริษัที่จ่งจะ

เป็นองค์ประชุุมี

 ในการประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�นครั�งใด้ ถื�าเวัลานัด้ประชุุมีล่วังเลยไปแล�วัถื่งหุ้น่�งชุั�วัโมีง จำนวันผู้้�ถืือหุุ้�นซึ่่�งมีาเข�าร่วัมีประชุุมี

ไมีค่รบุองคป์ระชุุมีติามีที่่�กำหุ้นด้ไวั� หุ้ากวัา่การประชุมุีผู้้�ถือืหุุ้�นนั�นได้�เรย่กนดั้เพีราะผู้้�ถือืหุุ้�นร�องขอ การประชุมุีเปน็

อนัระงับุไป ถื�าการประชุมุีผู้้�ถือืหุุ้�นนั�น มีใิชุเ่ปน็การประชุมุีเพีราะผู้้�ถือืหุุ้�นร�องขอ ใหุ้�นดั้ประชุมุีใหุ้ม่ี และใหุ้�สง่หุ้นงัสอื

นัด้ประชุุมีไปยังผู้้�ถืือหุุ้�นไม่ีน�อยกว่ัาเจ็ด้วัันก่อนวัันประชุุมี ในการประชุุมีครั�งหุ้ลังน่�ไม่ีบัุงคับุว่ัาจะติ�องครบุ 

องค์ประชุุมี

 ในการประชุมุีผู้้�ถือืหุุ้�น ใหุ้�ประธิานกรรมีการนั�งเป็นประธิานท่ี่�ประชุมุี ในกรณป่ระธิานกรรมีการไม่ีสามีารถืเข�ารว่ัมี

ประชุุมี หุ้รือไมี่สามีารถืปฏิบุัติิหุ้น�าที่่�ได้� ถื�ามี่รองประธิานกรรมีการใหุ้�รองประธิานกรรมีการเป็นประธิาน ถื�าไมี่มี่

รองประธิานกรรมีการ หุ้รือมี่แติ่ไมี่สามีารถืเข�าร่วัมีประชุุมี หุ้รือไมี่สามีารถืปฏิบุัติิหุ้น�าที่่�ได้� ก็ใหุ้�ที่่�ประชุุมีเลือก 

ผู้้�ถืือหุุ้�นคนหุ้น่�งซึ่่�งได้�เข�าร่วัมีประชุุมีข่�นเป็นประธิาน

ข�อ 32. ในการออกเส่ยงลงคะแนนในที่่�ประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�น ใหุ้�หุุ้�นหุ้น่�งหุุ้�นมี่เส่ยงหุ้น่�งเส่ยง

 การออกเส่ยงลงคะแนนใหุ้�กระที่ำโด้ยเปิด้เผู้ย เวั�นแติ่ผู้้�ถืือหุุ้�นไมี่น�อยกวั่าหุ้�าคนร�องขอ และที่่�ประชุุมีลงมีติิใหุ้�ลง

คะแนนลับุก็ใหุ้�ลงคะแนนลับุ ส่วันวัิธิ่การออกเส่ยงลงคะแนนลับุนั�นใหุ้�เป็นไปติามีที่่�ประธิานในที่่�ประชุุมีกำหุ้นด้

 มีติิของที่่�ประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�นนั�นใหุ้�ประกอบุด้�วัยคะแนนเส่ยงด้ังติ่อไปน่�

 (1) ในกรณ่ปกติิใหุ้�ถืือคะแนนเส่ยงข�างมีากของผู้้�ถืือหุุ้�นซ่ึ่�งมีาประชุุมี และออกเส่ยงลงคะแนน ถื�ามี่คะแนน 

 เส่ยงเที่่ากัน ใหุ้�ประธิานในที่่�ประชุุมีออกเส่ยงเพีิ�มีข่�นอ่กเส่ยงหุ้น่�งเป็นเส่ยงชุ่�ขาด้

 (2) ในกรณ่ดั้งต่ิอไปน่� ใหุ้�ถืือคะแนนเส่ยงไมี่น�อยกวั่าสามีในส่�ของจำนวันเส่ยงทัี่�งหุ้มีด้ของผู้้�ถืือหุุ้�นซ่ึ่�งมีา 

 ประชุุมีและมี่สิที่ธิิออกเส่ยงลงคะแนน

  (ก) การขายหุ้รือโอนกิจการของบุริษัที่ที่ั�งหุ้มีด้หุ้รือบุางส่วันที่่�สำคัญใหุ้�แก่บุุคคลอื�น

  (ข) การซึ่ื�อหุ้รือรับุโอนกิจการของบุริษัที่อื�นหุ้รือบุริษัที่เอกชุนมีาเป็นของบุริษัที่

  (ค) การที่ำ แก�ไข หุ้รือเลิกสัญญาเก่�ยวักับุการใหุ้�เชุ่ากิจการของบุริษัที่ทัี่�งหุ้มีด้หุ้รือบุางส่วันท่ี่�สำคัญ 

  การมีอบุหุ้มีายใหุ้�บุุคคลอื�นเข�าจัด้การธิุรกิจของบุริษัที่ หุ้รือการรวัมีกิจการกับุบุุคคลหุ้รือนิติิบุุคคล 

  อื�นโด้ยมี่วััติถืุประสงค์จะแบุ่งกำไรขาด้ทีุ่นกัน

  (ง) การแก�ไขเพีิ�มีเติิมีหุ้นังสือบุริคณหุ้์สนธิิหุ้รือข�อบุังคับุ

  (จ) การเพีิ�มีทีุ่นหุ้รือลด้ทีุ่นของบุริษัที่หุ้รือการออกหุุ้�นก้�

  (ฉั) การควับุหุ้รือเลิกบุริษัที่
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ข�อ 33. กิจการอันที่่�ประชุุมีสามีัญประจำปีพี่งกระที่ำมี่ด้ังน่�

 (1) พิีจารณารายงานของคณะกรรมีการที่่�เสนอต่ิอที่่�ประชุุมีแสด้งถื่งผู้ลการด้ำเนินการของบุริษัที่ในรอบุปี 

 ที่่�ผู้่านมีา

 (2) พีิจารณาอนุมีัติิงบุดุ้ลและงบุกำไรขาด้ทีุ่นของรอบุปีบุัญชุ่ที่่�ผู้่านมีาของบุริษัที่

 (3) พีิจารณาอนุมีัติิจัด้สรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผู้ล

 (4) พีิจารณาเลือกติั�งกรรมีการแที่นกรรมีการที่่�ออกติามีวัาระ

 (5) พีิจารณากำหุ้นด้ค่าติอบุแที่นของกรรมีการบุริษัที่

 (6) พีิจารณาแติ่งติั�งผู้้�สอบุบุัญชุ่ และกำหุ้นด้ค่าติอบุแที่น

 (7) กิจการอื�น ๆ (ถื�ามี่)

หุ้มวดท่ี� 5
กัารื่บัญชิี กัารื่เงิน และกัารื่สอบบัญชิี

ข�อ 40. หุ้�ามีมีิใหุ้�บุริษัที่จ่ายเงินปันผู้ลจากเงินประเภที่อื�นนอกจากเงินกำไร ในกรณ่ท่ี่�บุริษัที่ยังม่ียอด้ขาด้ทีุ่นสะสมีอย้่  

หุ้�ามีมีิใหุ้�ประกาศุจ่ายเงินปันผู้ล เงินปันผู้ลใหุ้�แบุ่งติามีจำนวันหุุ้�น หุุ้�นละเที่่าๆ กัน โด้ยการจ่ายเงินปันผู้ลจะติ�องได้�

รับุอนุมีัติิจากที่่�ประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�นก่อน

 คณะกรรมีการอาจจ่ายเงินปันผู้ลระหุ้วั่างกาลใหุ้�แก่ผู้้�ถืือหุุ้�นได้�เป็นครั�งคราวั ในเมีื�อเหุ้็นวั่าบุริษัที่มี่ผู้ลกำไรสมีควัร

พีอที่่�จะที่ำเชุน่นั�นได้� และเมีื�อได้�จา่ยเงนิปันผู้ลระหุ้วัา่งกาลแล�วั ใหุ้�รายงานใหุ้�ที่่�ประชุมุีผู้้�ถืือหุุ้�นที่ราบุในการประชุมุี

คราวัติ่อไป

 การจ่ายเงินปันผู้ลใหุ้�กระที่ำภายในหุ้น่�งเด้ือนนับุแติ่วัันท่ี่�ท่ี่�ประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�น หุ้รือวัันท่ี่�คณะกรรมีการลงมีติิแล�วัแติ่

กรณ่ ที่ั�งน่� ใหุ้�แจ�งเป็นหุ้นังสือไปยังผู้้�ถืือหุุ้�น และใหุ้�โฆ่ษณาคำบุอกกล่าวัการจ่ายเงินปันผู้ลนั�นในหุ้นังสือพีิมีพี์ด้�วัย

ข�อ 41. บุริษัที่ติ�องจัด้สรรกำไรสุที่ธิิประจำปีส่วันหุ้น่�งไวั�เป็นทุี่นสำรองไม่ีน�อยกว่ัาร�อยละหุ้�าของกำไรสุที่ธิิประจำปี 

หุ้ักด้�วัยยอด้เงินขาด้ทีุ่นสะสมียกมีา (ถื�าม่ี) จนกวั่าทุี่นสำรองน่�จะมี่จำนวันไม่ีน�อยกวั่าร�อยละสิบุของทีุ่น 

จด้ที่ะเบุ่ยนของบุริษัที่
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เอกัสารื่หุ้รื่่อหุ้ลักัฐานแสดงค์วามเป็นผู้้�ถื่อหุุ้�น
หุ้รื่่อผู้้�แท่นของผู้้�ถื่อหุุ้�นท่ี�มีสิท่ธัิเข�ารื่่วมปรื่ะชิุม

เพีื�อใหุ้�การประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�นของบุริษัที่เป็นไปด้�วัยควัามีโปร่งใส ชุอบุธิรรมี และเป็นประโยชุน์ติ่อผู้้�ถืือหุุ้�น บุริษัที่จ่ง
กำหุ้นด้ใหุ้�มี่การติรวัจสอบุเอกสาร หุ้รือหุ้ลักฐานแสด้งควัามีเป็นผู้้�ถืือหุุ้�น หุ้รือผู้้�แที่นของผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�มี่สิที่ธิิเข�าร่วัมีประชุุมี  
เพีื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นย่ด้ถืือปฏิบุัติิติ่อไป ที่ั�งน่� บุริษัที่ขอสงวันสิที่ธิิที่่�จะผู้่อนผู้ันการยื�นแสด้งเอกสารหุ้รือหุ้ลักฐานแสด้งควัามีเป็น 
ผู้้�ถืือหุุ้�น หุ้รือผู้้�แที่นของผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�มี่สิที่ธิิเข�าร่วัมีประชุุมีแติ่ละราย ติามีที่่�บุริษัที่จะพีิจารณาเหุ้็นเหุ้มีาะสมี 

เอกัสารื่ท่ี�ผู้้�เข�ารื่่วมปรื่ะชิุมจํะต�องแสดงกั่อนเข�ารื่่วมปรื่ะชิุม
1. บุค์ค์ลธัรื่รื่มดา 
 1.1 กรณ่เข�าประชุุมีด้�วัยตินเอง 
 - ใหุ้�แสด้งบุตัิรประจำติวััประชุาชุน หุ้รอืบุตัิรประจำติวััข�าราชุการหุ้รอืพีนกังานรฐัวัสิาหุ้กจิ หุ้รอืหุ้นงัสอืเด้นิที่าง 
(กรณ่เป็นชุาวัติ่างประเที่ศุ) ฉับุับุจริง กรณ่มี่การแก�ไขชุื�อ-สกุล ติ�องแสด้งหุ้ลักฐานรับุรองการเปล่�ยนแปลงด้ังกล่าวัด้�วัย 
 1.2  กรณ่มีอบุฉัันที่ะ 
  - หุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะซึ่่�งลงนามีโด้ยผู้้�มีอบุฉัันที่ะ
 -  สำเนาบุัติรประจำติัวัประชุาชุน หุ้รือสำเนาบุัติรประจำติัวัข�าราชุการหุ้รือพีนักงานรัฐวัิสาหุ้กิจ หุ้รือสำเนา
หุ้นังสือเด้ินที่าง (กรณ่เป็นชุาวัติ่างประเที่ศุ) ของผู้้�มีอบุฉัันที่ะและผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะ พีร�อมีลงนามีรับุรองสำเนาถื้กติ�อง
 - ผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะติ�องแสด้งบุัติรประจำติัวัประชุาชุน หุ้รือบุัติรประจำติัวัข�าราชุการหุ้รือพีนักงานรัฐวัิสาหุ้กิจ 
หุ้รือหุ้นังสือเด้ินที่าง (กรณ่เป็นชุาวัติ่างประเที่ศุ) ฉับุับุจริง เพีื�อลงที่ะเบุ่ยน

2.  นิติบุค์ค์ล
- หุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะซึ่่�งลงนามีโด้ยผู้้�มี่อำนาจผู้้กพีันนิติิบุุคคล ติามีหุ้นังสือรับุรองนิติิบุุคคล ซึ่่�งออกใหุ้�โด้ยกระที่รวัง

พีาณิชุย์ หุ้รือหุ้น่วัยงานที่่�เก่�ยวัข�องไมี่เกิน 30 วััน พีร�อมีประที่ับุติราสำคัญของนิติิบุุคคล (ถื�ามี่)
-  กรณ่ผู้้�มีอบุฉัันที่ะเป็นนิติิบุุคคลที่่�จด้ที่ะเบุ่ยนในประเที่ศุไที่ย ใหุ้�แนบุสำเนาหุ้นังสือรับุรองนิติิบุุคคล ซึ่่�งออกใหุ้� 

โด้ยกระที่รวังพีาณชิุย ์หุ้รอืหุ้นว่ัยงานท่ี่�เก่�ยวัข�องไมีเ่กนิ 30 วันั และรบัุรองสำเนาถ้ืกติ�อง โด้ยผู้้�มีอ่ำนาจลงนามีผู้ก้พีนันติิบุิุคคล
นั�น พีร�อมีประที่ับุติราสำคัญของนิติิบุุคคล (ถื�ามี่)

- กรณ่ผู้้�มีอบุฉัันที่ะเป็นนิติิบุุคคลที่่�จด้ที่ะเบุ่ยนในติ่างประเที่ศุ ใหุ้�แนบุสำเนาหุ้นังสือรับุรองนิติิบุุคคล ซึ่่�งออกโด้ย
หุ้นว่ัยงานราชุการที่่�ม่ีอำนาจของประเที่ศุที่่�นิติิบุคุคลนั�นติั�งอย้ ่หุ้นงัสอืรบัุรองการเป็นนติิบิุคุคลดั้งกล่าวัจะติ�องผู่้านการรับุรอง
จากโนติาร่พีับุลิค (Notary Public) หุ้รือ หุ้น่วัยงานราชุการที่่�มี่อำนาจไมี่เกิน 6 เด้ือน

- สำหุ้รับุนิติิบุุคคลติ่างประเที่ศุ เอกสารใด้ที่่�มีิได้�มี่ติ�นฉับุับุเป็นภาษาอังกฤษ จะติ�องจัด้ที่ำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบุมีาพีร�อมีกันด้�วัย และใหุ้�ผู้้�มี่อำนาจลงนามีผู้้กพีันนิติิบุุคคลนั�น ลงนามีรับุรองควัามีถื้กติ�องของคำแปล

-  สำเนาบุัติรประจำติัวัประชุาชุน หุ้รือสำเนาบุัติรประจำติัวัข�าราชุการหุ้รือพีนักงานรัฐวัิสาหุ้กิจ หุ้รือสำเนา
หุ้นังสือเด้ินที่าง (กรณ่เป็นชุาวัติ่างประเที่ศุ) ของกรรมีการผู้้�มี่อำนาจที่่�ได้�ลงนามีในหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะและผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะ 
พีร�อมีลงนามีรับุรองสำเนาถื้กติ�อง

- ผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะติ�องแสด้งบุัติรประจำติัวัประชุาชุน หุ้รือบุัติรประจำติัวัข�าราชุการหุ้รือพีนักงานรัฐวัิสาหุ้กิจ หุ้รือ
หุ้นังสือเด้ินที่าง (กรณ่เป็นชุาวัติ่างประเที่ศุ) ฉับุับุจริง เพีื�อลงที่ะเบุ่ยน

3. ค์ัสโตเดียน (Custodian)
กรณผู้่้�มีอบุฉันัที่ะเปน็ตัิวัแที่นถือืครองหุ้ลกัที่รพัีย ์(คัสโติเด้ย่น Custodian) ในประเที่ศุไที่ยที่่�รบัุฝ่ากและด้แ้ลหุุ้�นของ

บุรษิทัี่ใหุ้�แกผู่้้�ลงที่นุต่ิางประเที่ศุที่่�เป็นผู้้�ถือืหุุ้�นที่่�ปรากฏชุื�อในที่ะเบุย่น ได้�แติง่ติั�งผู้้�รบัุมีอบุฉันัที่ะเข�าประชุมุีติามีหุ้นังสอืมีอบุ
ฉัันที่ะแบุบุ ค. ผู้้�มีอบุฉัันที่ะจะติ�องจัด้ส่งเอกสารด้ังน่�

- หุ้นังสือมีอบุอำนาจจากผู้้�ถืือหุุ้�นซึ่่�งเป็นนักลงทีุ่นติ่างประเที่ศุ มีอบุหุ้มีายใหุ้�คัสโติเด้่ยนเป็นผู้้�ด้ำเนินการลงนามีใน
หุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะแที่น

- หุ้นังสือยืนยันวั่าผู้้�ลงนามีในหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะแที่น ได้�รับุอนุญาติประกอบุธิุรกิจคัสโติเด้่ยน
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- เอกสารใด้ข�างติ�นที่่�มิีได้�มี่ติ�นฉับุับุเป็นภาษาอังกฤษ จะติ�องจัด้ที่ำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบุมีาพีร�อมีกันด้�วัย 
และใหุ้�บุุคคลที่่�อ�างอิงเอกสารด้ังกล่าวั หุ้รือบุุคคลผู้้�มี่อำนาจกระที่ำการแที่นบุุคคลด้ังกล่าวัลงนามีรับุรองควัามีถื้กติ�องของ
คำแปลด้�วัย

- ผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะติ�องแสด้งบุัติรประจำติัวัประชุาชุน หุ้รือบุัติรประจำติัวัข�าราชุการหุ้รือพีนักงานรัฐวัิสาหุ้กิจ หุ้รือ
หุ้นังสือเด้ินที่าง (กรณ่เป็นชุาวัติ่างประเที่ศุ) ฉับุับุจริง เพีื�อลงที่ะเบุ่ยน

4. กัรื่ณีผู้้�ถื่อหุุ้�นถื่งแกั่กัรื่รื่ม 
ผู้้�จดั้การมีรด้กสามีารถืเข�ารว่ัมีประชุมุีด้�วัยตินเอง หุ้รอืมีอบุฉันัที่ะ โด้ยใหุ้�นำสำเนาคำสั�งศุาลแติง่ติั�งเปน็ผู้้�จดั้การมีรด้ก 

ซึ่่�งรับุรองสำเนาถื้กติ�องโด้ยผู้้�จัด้การมีรด้กมีามีอบุใหุ้�เป็นหุ้ลักฐานเพีิ�มีเติิมีด้�วัย

5. กัรื่ณีผู้้�ถื่อหุุ้�นเป็นผู้้�เยาว์ 
บุิด้า หุ้รือมีารด้า หุ้รือผู้้�ปกครองติามีกฎหุ้มีาย สามีารถืเข�าร่วัมีประชุุมีด้�วัยตินเอง หุ้รือมีอบุฉัันที่ะ โด้ยใหุ้�นำสำเนา

ที่ะเบุ่ยนบุ�านของผู้้�เยาวั์ และ/หุ้รือ สำเนาคำสั�งศุาลแติ่งติั�งใหุ้�เป็นผู้้�ปกครอง ซึ่่�งรับุรองสำเนาถื้กติ�องโด้ยบุิด้า หุ้รือมีารด้า 
หุ้รือผู้้�ปกครองติามีกฎหุ้มีาย มีามีอบุใหุ้�เป็นหุ้ลักฐานเพีิ�มีเติิมีด้�วัย

ผู้้�ถืือหุุ้�นหุ้รือผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะสามีารถืลงที่ะเบุ่ยนและยื�นเอกสารหุ้รือหุ้ลักฐานเพีื�อการติรวัจสอบุ ณ สถืานท่ี่�ประชุุมี
ได้�ติั�งแติ่เวัลา 13.00 น. ของวัันศุุกร์ที่่� 8 เมีษายน 2565 เป็นติ�นไป

อน่�ง ผู้้�ถืือหุุ้�นที่่านใด้ประสงค์จะแติ่งติั�งบุุคคลอื�นเข�าร่วัมีประชุุมี และออกเส่ยงแที่นในการประชุุมีครั�งน่� โปรด้กรอก
ข�อควัามีและลงลายมืีอชุื�อในหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะที่่�แนบุมีา พีร�อมีแนบุเอกสารหุ้รือหุ้ลักฐานแสด้งควัามีเป็นผู้้�ถืือหุุ้�น หุ้รือ 
ผู้้�แที่นของผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�มี่สิที่ธิิเข�าร่วัมีประชุุมี ติามีรายละเอ่ยด้ด้ังกล่าวัข�างติ�น

กัารื่มอบฉัันท่ะ 
ติามีประกาศุกรมีพัีฒินาธุิรกิจการค�า เรื�อง กำหุ้นด้แบุบุหุ้นังสือมีอบุฉันัที่ะ (ฉับัุบุที่่� 5) พี.ศุ. 2550 ลงวันัที่่� 2 กมุีภาพัีนธ์ิ 

2550 ได้�กำหุ้นด้แบุบุของหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะในการประชุุมีผู้้�จองหุุ้�น และการประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�นของบุริษัที่มีหุ้าชุน จำกัด้ 
ไวั� 3 แบุบุ โด้ยใหุ้�ใชุ�แบุบุหุ้น่�งแบุบุใด้ คือ 

แบุบุ ก. เป็นแบุบุหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะแบุบุที่ั�วัไป ซึ่่�งเป็นแบุบุที่่�ง่ายไมี่ซึ่ับุซึ่�อน 
แบุบุ ข.  เป็นแบุบุหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะที่่�กำหุ้นด้รายการติ่างๆ ที่่�จะมีอบุฉัันที่ะที่่�ละเอ่ยด้ ชุัด้เจนติายติัวั 
แบุบุ ค.  เป็นแบุบุที่่�ใชุ�เฉัพีาะกรณ่ผู้้�ถืือหุุ้�นเป็นผู้้�ลงทีุ่นติ่างประเที่ศุและแติ่งติั�งใหุ้�คัสโติเด้่ยน (Custodian) 

ในประเที่ศุไที่ยเป็นผู้้�รับุฝ่ากและด้้แลหุุ้�น 

บุริษัที่ได้�จัด้ส่งแบุบุหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะแบุบุ ข. เพีื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นท่ี่�ไม่ีสามีารถืเข�าร่วัมีประชุุมีผู้้�ถืือหุุ้�นได้�ด้�วัยตินเอง 
สามีารถืมีอบุฉันัที่ะใหุ้�บุคุคลอื�น หุ้รอืจะมีอบุฉันัที่ะใหุ้�กรรมีการอสิระของบุรษิทัี่ (ติามีรายชืุ�อกรรมีการอสิระท่ี่�บุรษิทัี่กำหุ้นด้) 
ใหุ้�เปน็ผู้้�รบัุมีอบุฉันัที่ะ เพีื�อเข�ารว่ัมีประชุมุีและออกเสย่งลงคะแนนในที่่�ประชุมุีผู้้�ถือืหุุ้�นแที่น และสง่กลบัุมีายงับุรษิทัี่ลว่ังหุ้น�า
ก่อนประชุุมีไมี่น�อยกวั่า 1 วััน 

วิธัีกัารื่มอบฉัันท่ะ
1. มีอบุฉันัที่ะใหุ้�บุคุคลใด้บุคุคลหุ้น่�งติามีควัามีประสงคข์องผู้้�ถือืหุุ้�น หุ้รือเลอืกมีอบุฉันัที่ะใหุ้�กรรมีการอสิระของบุริษทัี่

คนใด้คนหุ้น่�ง (ข�อมี้ลกรรมีการอิสระ ปรากฏติามีสิ�งที่่�ส่งมีาด้�วัย 5) โด้ยใหุ้�ระบุุชืุ�อพีร�อมีรายละเอ่ยด้ของบุุคคล 
ที่่�ผู้้�ถืือหุุ้�นประสงค์จะมีอบุฉัันที่ะ หุ้รือกาเครื�องหุ้มีายหุ้น�าชุื�อกรรมีการอิสระ ติามีที่่�บุริษัที่ระบุุไวั�ในหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะ  
โด้ยเลือกเพี่ยงที่่านเด้่ยวัใหุ้�เป็นผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะในการเข�าร่วัมีประชุุมีด้ังกล่าวั

2. ปิด้อากรแสติมีป์ จำนวัน 20 บุาที่ พีร�อมีที่ั�งข่ด้ฆ่่าลงวัันที่่�ที่่�ที่ำหุ้นังสือมีอบุฉัันที่ะด้ังกล่าวั เพีื�อใหุ้�ถื้กติ�อง และ 
มี่ผู้ลผู้้กพีันติามีกฎหุ้มีาย

3. ที่ั�งน่� ผู้้�ถือืหุุ้�นรายหุ้น่�งจะถือืหุุ้�นของบุริษทัี่จำนวันเท่ี่าใด้ ผู้้�ถือืหุุ้�นนั�น ไมีส่ามีารถืแบุ่งแยกจำนวันหุุ้�น โด้ยมีอบุฉันัที่ะ
ใหุ้�ผู้้�รับุมีอบุฉัันที่ะหุ้ลายคน เพีื�อแบุ่งแยกการลงคะแนนเส่ยงได้�
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รื่ายชิ่�อกัรื่รื่มกัารื่อิสรื่ะท่ี�บรื่ิษััท่เสนอใหุ้�เป็นผู้้�รื่ับมอบฉัันท่ะ

1. รื่ศ.ดรื่. เรื่ณา พีงษั์เรื่่องพีันธัุ์

   ติำแหุ้น่ง   กรรมีการอิสระ/ กรรมีการติรวัจสอบุ/ 
    ประธิานกรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่น/  
    กรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล
   ที่่�อย้่    บุริษัที่ เออาร์ไอพี่ จำกัด้ (มีหุ้าชุน)
    99/16-20 ถืนนรัขด้าภิเษก แขวังด้ินแด้ง เขติด้ินแด้ง 
    กรุงเที่พีฯ 10400
   ส่วันได้�เส่ยในวัาระที่่�เสนอ ไมี่มี่
   ในการประชุุมีครั�งน่�
  ส่วันได้�เส่ยพีิเศุษที่่�แติกติ่างจากกรรมีการที่่านอื�นในทีุ่กวัาระที่่�เสนอในการประชุุมีครั�งน่�: - ไมี่มี่ - 

อายุ 76 ปี

2. นางสาวสุนีย์ มัตตัญญุกัุล

   ติำแหุ้น่ง   กรรมีการอิสระ/ กรรมีการติรวัจสอบุ/ 
    กรรมีการสรรหุ้าและพีิจารณาค่าติอบุแที่น/  
    กรรมีการบุรรษัที่ภิบุาล
   ที่่�อย้่    บุริษัที่ เออาร์ไอพี่ จำกัด้ (มีหุ้าชุน)
    99/16-20 ถืนนรัขด้าภิเษก แขวังด้ินแด้ง เขติด้ินแด้ง 
    กรุงเที่พีฯ 10400
   ส่วันได้�เส่ยในวัาระที่่�เสนอ ไมี่มี่
   ในการประชุุมีครั�งน่�
  ส่วันได้�เส่ยพีิเศุษที่่�แติกติ่างจากกรรมีการที่่านอื�นในทีุ่กวัาระที่่�เสนอในการประชุุมีครั�งน่�: - ไมี่มี่ - 

อายุ 65 ปี

หุ้มายเหุ้ต:ุ รายละเอ่ยด้ประวัตัิกิรรมีการอสิระและผู้ลการด้ำเนนิงานในป ี2564 ที่ั�ง 2 ที่า่น ปรากฏในรายงานประจำป ี2564 หุ้วััข�อ
ด้ังน่� 
 - “คณะกรรมีการบุริษัที่” หุ้น�า 19 
 - “โครงสร�างการกำกับุด้้แลกิจการและข�อมี้ลสำคัญเก่�ยวักับุคณะกรรมีการคณะกรรมีการชุุด้ย่อย
  ผู้้�บุริหุ้าร พีนักงานและอื�นๆ” หุ้น�า 78-88 
 - “นโยบุายการกำกับุด้้แลกิจการ” หุ้น�า 68-71
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตำยตัว) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form B. 
...................................................... 

     
   เขียนที่ 

Written at        
 

วนัที่   เดือน  พ.ศ. 
Date                    Month   A.D.    

  
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ 
I/We  Nationality       

อยู่บา้นเลขที่   ถนน ต าบล/แขวง 
No.    Road  Sub-district      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์
District    Province     Postal Code     
 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท           เออำรไ์อพี  จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of         ARIP        Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงันี ้
Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow: 
หุน้สามญั     หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง 
Ordinary share share(s)  and have the right to vote equal to votes   

 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้ 
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

อยู่บา้นเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No           Road                                                                 Sub-district                     
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
District                           Province                               Postal Code           

 
หรือ / OR          

2) รศ.ดร. เรณำ พงษเ์รืองพันธุ ์
     Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ76 ปี 
Age 76 years 

ท่ีอยู่  99/16-20 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400 
No.   99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400 

หรือ / OR 
3) นำงสำวสุนีย ์มัตตัญญุกุล 
    Miss Sunee Mattanyukul 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ65 ปี 
Age 65 years 

ท่ีอยู่  99/16-20 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400 
No.   99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400 
 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 8 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสิค ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นดว้ย  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:      
          

วำระที่ 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 
                            (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

   วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2564 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท 
 Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2021 

        วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่
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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

        วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที ่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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
  

 วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
Item 5   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  

                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

  เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

    เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
       Appointment of an individual director 
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 1.    นายมน ูเลียวไพโรจน ์ Mr. Manu Leopairote 
    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 2.   นายประยรู รตันไชยานนท ์ Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 
    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

          3.   พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สขุเจริญ AVMIsaraya Sukcharoen 
    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

       วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 Item 6    To consider and approve determination of the directors’ remuneration 

                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

  วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
  Item 7  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2022 
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
  Item 8  To consider other business (if any) 
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 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) ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 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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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 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                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงชื่อ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงชื่อ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
 
 
หมายเหต:ุ  1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ 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. 

สิ�งท่ี�ส่งมาด�วย ลำดับท่ี� 6



 3 1

สิ่งที่สง่มาดว้ย ล าดบัที่ 6 

 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท........................เออำรไ์อพี จ ำกัด (มหำชน)............................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited........................................... 
 

การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสิค ชัน้ 31 เลขท่ี 
1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 For 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. 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects. 

 
 
ลงชื่อ                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงชื่อ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงชื่อ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท........................เออำรไ์อพี จ ำกัด (มหำชน)............................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited........................................... 
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 For 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, 
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    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
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                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
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