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หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั

ประจำปี 2566

บริษััท เออาร์ไอพีี จำกััด (มหาชินั)
วัันัอังคารที� 11 เมษัายนั 2566

เวัลา 14:00 นั.  อาคารเอ็ม เอสื สืยามทาวัเวัอร์

เลขที� 1023 อาคารเอ็ม เอสื สืยามทาวัเวัอร์ ชิั�นั 31 

ถืนันัพีระราม 3 แขวังชิ่องนันัทรี เขตยานันัาวัา

กัรุงเทพีมหานัคร 10120
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ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
99/16-20 Ratchadapisek Road., Din Daeng,
Bangkok 10400 Thailand.
Tel : +66(0) 2642 - 3400
Fax : 066(0) 2641 - 2331
Registration No. 0107553000051
www.aripplc.com

ที่่� 144/2566

       10 มี่นาคมี 2566

เรื่่�อง  ขอเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจําปี 2566

เรื่่ยน  ท่านัผู้้�ถืือหุ�นั บริษััท เออาร์ไอพีี จำกััด (มหาชินั)

สืิ�งที�สื่งมาด�วัย :           หน้า

 1. สำเนารื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมีสามีัญผู้้้ถื่อหุ้นปรื่ะจำปี 2565 ปรื่ะชุุมีเมี่�อวัันที่่� 8 เมีษายน 2565 8 

 2. ปรื่ะวััติิของบุุคคลที่่�ได้้รื่ับุการื่เสนอชุ่�อให้ด้ำรื่งติำแหน่งกรื่รื่มีการื่ 19 

3. ข้อบุังคับุของบุรื่ิษัที่เก่�ยวักับุการื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้น และการื่ออกเส่ยงลงคะแนน 22

 4. เอกสารื่หรื่่อหลักฐานแสด้งควัามีเป็นผู้้้ถื่อหุ้น หรื่่อผู้้้แที่นของผู้้้ถื่อหุ้นที่่�มี่สิที่ธิิเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี 24 

5. รื่ายชุ่�อกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะที่่�บุรื่ิษัที่เสนอให้เป็นผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะ 26 

6. หนังส่อมีอบุฉัันที่ะ        27

 7. แผู้นที่่�สถืานที่่�ปรื่ะชุุมี 32 

8. แบุบุฟอรื่์มีลงที่ะเบุ่ยน (กรืุ่ณานำมีาในวัันปรื่ะชุุมี) หนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมี และรื่ายงานปรื่ะจำปี 

   (แบุบุ 56-1 One report) รื่้ปแบุบุ QR Code  

ด้้วัยคณะกรื่รื่มีการื่บุริื่ษัที่ เออาร์ื่ไอพ่ี จำกัด้ (มีหาชุน) (“บุริื่ษัที่”) มี่มีติิให้เรื่่ยกปรื่ะชุุมีสามัีญผู้้้ถื่อหุ้นปรื่ะจำปี 

2566 ในวัันอังคารื่ที่่� 11 เมีษายน 2566 เวัลา 14.00 น. ณ ห้องปรื่ะชุุมีเอสิค อาคารื่เอ็มี เอส สยามีที่าวัเวัอรื่์ ชุั�น 31  

เลขที่่� 1023 ถืนนพีรื่ะรื่ามี 3 แขวังชุ่องนนที่รื่่ เขติยานนาวัา กรุื่งเที่พีมีหานครื่ 10120 เพ่ี�อพีิจารื่ณาเรื่่�องต่ิาง ๆ ติามี

รื่ะเบุ่ยบุวัารื่ะการื่ปรื่ะชุุมี ด้ังติ่อไปน่�

วัาระที� 1 รับรองรายงานักัารประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำปี 2565 

วัตัถืปุระสืงคแ์ละเหตผุู้ล: การื่ปรื่ะชุมุีสามีญัผู้้ถ้ือ่หุน้ปรื่ะจำป ี2565 ของบุริื่ษทัี่ได้ถ้้ืกจดั้เมี่�อวันัที่่� 8 เมีษายน 2565 

บุรื่ิษัที่ได้้จัด้ที่ำรื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมี ซึ่่�งได้้บุันที่่กถื้กติ้องติามีมีติิของที่่�ปรื่ะชุุมี และได้้นำส่งสำเนารื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมีให้

ติลาด้หลักที่รื่ัพีย์แห่งปรื่ะเที่ศไที่ยภายใน 14 วัันนับุแติ่วัันปรื่ะชุุมีฯ ติามีที่่�กฎหมีายกำหนด้ นอกจากน่� บุรื่ิษัที่ได้้เผู้ยแพีรื่่

รื่ายงานด้ังกล่าวัผู้่านที่างเวั็บุไซึ่ต์ิของบุรื่ิษัที่ที่่� www.aripplc.com เพี่�อให้ผู้้้ถื่อหุ้นได้้รื่ับุที่รื่าบุรื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมี และ

สามีารื่ถืติรื่วัจสอบุควัามีถื้กติ้อง (สิ�งที่่�ส่งมีาด้้วัย ลำด้ับุที่่� 1)

ควัามเห็นัของคณะกัรรมกัาร: เหน็ควัรื่เสนอให้ที่่�ปรื่ะชุมุีสามัีญผู้้ถ้ือ่หุน้ รื่บัุรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุมุีสามัีญผู้้ถ้ือ่หุน้

ปรื่ะจำปี 2565

วัาระที� 2  รับทราบแบบ 56-1 One report  และรายงานัของคณะกัรรมกัารบริษััท

วััตถืุประสืงค์และเหตุผู้ล: สรืุ่ปผู้ลการื่ด้ำเนินงานของบุรื่ิษัที่ในรื่อบุปีบุัญชุ่สิ�นสุด้วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2565 บุรื่ิษัที่

มี่รื่ายได้้รื่วัมีจำนวัน 226.54 ล้านบุาที่ และม่ีผู้ลกำไรื่สุที่ธิิหลังหักภาษ่จำนวัน 12.10 ล้านบุาที่ รื่ายละเอ่ยด้ผู้ลการื่ 
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ด้ำเนนิงานของบุรื่ษัิที่ปรื่ากฏติามีแบุบุ 56-1 One report ซึ่่�งบุรื่ษิทัี่ได้เ้ผู้ยแพีรื่ผู่้า่นที่างเวับ็ุไซึ่ติข์องติลาด้หลกัที่รื่พัียฯ์ เวับ็ุไซึ่ติ์

ของบุรื่ิษัที่ และ QR Code ในแบุบุฟอรื่์มีลงที่ะเบุ่ยน (สิ�งที่่�ส่งมีาด้้วัย ลำด้ับุที่่� 8) 

ควัามเห็นัของคณะกัรรมกัาร: เห็นควัรื่เสนอให้ที่่�ปรื่ะชุุมีสามีัญผู้้้ถื่อหุ้น รื่ับุที่รื่าบุแบุบุ 56-1 One report และ

รื่ายงานของคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่

วัาระที� 3 พีิจารณาอนัุมัติงบแสืดงฐานัะทางกัารเงินั และงบกัําไรขาดทุนัเบ็ดเสืร็จของบริษััท สืําหรับรอบปีบัญชิี 

สืิ�นัสืุด ณ วัันัที� 31 ธัันัวัาคม 2565 ซึ่่�งผู้่านักัารตรวัจสือบจากัผู้้�สือบบัญชิีรับอนัุญาตแล�วั

วัตัถืปุระสืงคแ์ละเหตผุู้ล:  บุรื่ษิทัี่ได้จั้ด้ทํี่างบุแสด้งฐานะการื่เงิน และงบุกําไรื่ขาด้ทุี่นเบ็ุด้เสร็ื่จ สาํหรัื่บุรื่อบุปีบุญัชุ ่

สิ�นสุด้ ณ วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2565 ซึ่่�งติรื่วัจสอบุโด้ยผู้้้สอบุบุัญชุ่รื่ับุอนุญาติ และได้้ผู้่านการื่พีิจารื่ณาจากคณะกรื่รื่มีการื่

ติรื่วัจสอบุและคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่แล้วั เห็นวั่าถื้กติ้อง ครื่บุถื้วัน และเพี่ยงพีอติามีหลักการื่บุัญชุ่ที่่�รื่ับุรื่องที่ั�วัไป จ่งขอนํา

เสนอติ่อที่่�ปรื่ะชุุมีสามีัญผู้้้ถื่อหุ้น เพ่ี�อพีิจารื่ณาอนุมีัติิ ติามีพีรื่ะรื่าชุบัุญญัติิบุรื่ิษัที่มีหาชุนจํากัด้ พี.ศ. 2535 มีาติรื่า 112  

รื่ายละเอ่ยด้ปรื่ากฏติามีแบุบุ 56-1 One report เรื่่�อง “งบุการื่เงิน”

ควัามเห็นัของคณะกัรรมกัาร: เห็นควัรื่เสนอให้ท่ี่�ปรื่ะชุุมีสามัีญผู้้้ถ่ือหุ้น พีิจารื่ณาอนุมีัติิงบุแสด้งฐานะที่าง 

การื่เงินและงบุกำไรื่ขาด้ทุี่นเบุ็ด้เสรื่็จ สำหรื่ับุรื่อบุปีบุัญชุ่ สิ�นสุด้ ณ วัันท่ี่� 31 ธิันวัาคมี 2565 ซ่ึ่�งได้้ผู้่านการื่ติรื่วัจสอบุ 

โด้ยผู้้้สอบุบุัญชุ่รื่ับุอนุญาติแล้วั

วัาระที� 4  พีิจารณาอนัุมัติกัารจ่ายเงินัปันัผู้ล และกัารจัดสืรรกัำไรสืุทธัิเป็นัทุนัสืำรองตามกัฎหมาย สืำหรับผู้ลกัาร

ดำเนัินังานัสืิ�นัสืุด ณ วัันัที� 31 ธัันัวัาคม 2565

ข�อเท็จจริงและเหตุผู้ล: ติามีพีรื่ะรื่าชุบุัญญัติิบุรื่ิษัที่มีหาชุนจํากัด้ พี.ศ. 2535 มีาติรื่า 115 กําหนด้ให้บุรื่ิษัที่จ่าย

เงินปันผู้ลจากเงินกําไรื่เที่่านั�น และมีาติรื่า 116 กําหนด้ให้บุริื่ษัที่ต้ิองจัด้สรื่รื่กําไรื่สุที่ธิิปรื่ะจําปีส่วันหน่�งไวั้เป็นทีุ่นสํารื่อง 

ไมี่น้อยกวั่ารื่้อยละ 5 ของกําไรื่สุที่ธิิปรื่ะจําปี จนกวั่าทีุ่นสํารื่องจะมี่จํานวันไมี่น้อยกวั่ารื่้อยละ 10 ของทีุ่นจด้ที่ะเบุ่ยน 

บุรื่ษิทัี่มีน่โยบุายจ่ายเงินปนัผู้ลในอัติรื่าไมีต่ิ�ำกวัา่รื่อ้ยละ 50 ของกำไรื่สทุี่ธิปิรื่ะจำปทีี่่�ปรื่ากฏในงบุการื่เงนิรื่วัมีหลัง

หักภาษ่เงินได้้นิติิบุุคคล อย่างไรื่ก็ติามี บุรื่ิษัที่อาจจะกำหนด้ให้การื่จ่ายเงินปันผู้ลมี่อัติรื่าที่่�น้อยกวั่าอัติรื่าที่่�กำหนด้ขั�นติ้นได้้ 

หากบุริื่ษัที่มี่ควัามีจำเป็นที่่�จะติ้องนำเงินกำไรื่สุที่ธิิจำนวันด้ังกล่าวัมีาใชุ้เพี่�อขยายการื่ด้ำเนินงานของบุรื่ิษัที่ติ่อไป โด้ยการื่

จ่ายเงินปันผู้ลติ้องไมี่เกินกวั่ากำไรื่สะสมีของงบุการื่เงินเฉัพีาะกิจการื่  รื่ายละเอ่ยด้การื่จ่ายเงินปันผู้ลปรื่ะจำปี 2565 ได้้จัด้

ส่งให้กับุผู้้้ถื่อหุ้นพีรื่้อมีกับุหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมีน่� 

ควัามเห็นัของคณะกัรรมกัาร: คณะกรื่รื่มีการื่พีิจารื่ณาแล้วัเห็นสมีควัรื่เสนอท่ี่�ปรื่ะชุุมีสามีัญผู้้้ถ่ือหุ้นอนุมีัติิการื่

จัด้สรื่รื่กำไรื่จากผู้ลการื่ด้ำเนินงานปี 2565 และการื่จ่ายปันผู้ล ด้ังน่� 

ปัจจุบุันบุรื่ิษัที่ได้้จัด้สรื่รื่ทีุ่นสำรื่องติามีกฎหมีายไวั้แล้วัไมี่น้อยกวั่ารื่้อยละ 10 ของทีุ่นจด้ที่ะเบุ่ยน 116,500,000 

บุาที่ คิด้เป็นเงินจำนวัน 11.65 ล้านบุาที่ ครื่บุติามีกฎหมีายกำหนด้

จากผู้ลการื่ด้ําเนินงานของบุรื่ิษัที่ในรื่อบุปีบุัญชุ่สิ�นสุด้ ณ วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2565  บุรื่ิษัที่มี่กําไรื่สุที่ธิิหลังหักภาษ่

จํานวัน 12.10 ล้านบุาที่ ที่่�ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่จ่งเห็นควัรื่เสนออนุมีัติิจ่ายเงินปันผู้ล ในอัติรื่าหุ้นละ 0.0215 บุาที่ (รื่าคา

พีาร์ื่ 0.25 บุาที่) รื่วัมีเป็นเงินที่ั�งสิ�น 10,019,000 บุาที่ คิด้เป็นอัติรื่าร้ื่อยละ 82.78 เม่ี�อเที่่ยบุกับุกำไรื่สุที่ธิิของบุริื่ษัที่ 

โด้ยกำหนด้วัันกำหนด้รื่ายชุ่�อผู้้้ถื่อหุ้นที่่�มี่สิที่ธิิในการื่รื่ับุเงินปันผู้ลสำหรื่ับุรื่อบุปีบุัญชุ่สิ�นสุด้วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2565 ในวัันที่่� 

9 มี่นาคมี 2566 และกำหนด้วัันจ่ายเงินปันผู้ล ในวัันพีุธิที่่� 26 เมีษายน 2566 (การื่ให้สิที่ธิิด้ังกล่าวัของบุรื่ิษัที่ยังมี่ควัามี 

ไมี่แน่นอน เน่�องจากติ้องรื่ออนุมีัติิจากที่่�ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้น)
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วัาระที� 5  พีิจารณาอนัุมัติกัารแกั�ไขข�อบังคับของบริษััท

วััตถืุประสืงค์และเหตุผู้ล: เพ่ี�อให้สอด้คล้องกับุพีรื่ะรื่าชุบุัญญัติิบุรื่ิษัที่มีหาชุนจำกัด้ (ฉับุับุที่่� 4) พี.ศ. 2565 

โด้ยให้มี่ผู้ลบุังคับุใชุ้ติั�งแติ่วัันที่่� 22 พีฤษภาคมี 2565 เพี่�อปรื่ับุปรืุ่งกฎหมีายให้สอด้คล้องกับุสภาพีการื่ณ์ เน้นการื่อำนวัย

ควัามีสะด้วักในกรื่ะบุวันการื่ของบุรื่ิษัที่มีหาชุนในปรื่ะเที่ศไที่ยเป็นหลัก และอนุญาติให้ใชุ้วัิธิ่การื่ที่างอิเล็กที่รื่อนิกส์มีากข่�น 

เพี่�อให้สอด้คล้องกับุพีรื่ะรื่าชุบุัญญัติิบุรื่ิษัที่มีหาชุนจำกัด้ด้ังกล่าวั ที่างบุรื่ิษัที่ จ่งขอเสนอแก้ไขข้อบุังคับุของบุรื่ิษัที่ ข้อ 25 

ด้ังน่� 

เด้ิมี “ข้อ 25  คณะกรื่รื่มีการื่ของบุรื่ิษัที่ติ้องจัด้ให้มี่การื่ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่อย่างน้อยสามีเด้่อนติ่อครื่ั�ง  

ในการื่เรื่ย่กปรื่ะชุมุีคณะกรื่รื่มีการื่ ให้ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่หรื่อ่ผู้้ซ้ึ่่�งได้้รัื่บุมีอบุหมีายจากปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ส่งหนังสอ่

นัด้ปรื่ะชุุมีไปยังกรื่รื่มีการื่ไมี่น้อยกวั่าเจ็ดวัันัก่อนวัันปรื่ะชุุมี เวั้นแติ่ในกรื่ณ่จำเป็นเรื่่งด้่วันเพี่�อรื่ักษาสิที่ธิิหรื่่อปรื่ะโยชุน์ของ

บุรื่ิษัที่ จะแจ้งนัด้ปรื่ะชุุมีโด้ยวัิธิ่อ่�น และกำหนด้วัันปรื่ะชุุมีให้เรื่็วักวั่านั�นก็ได้้

อยา่งไรื่ก็ด่้ กรื่รื่มีการื่ตัิ�งแติส่องคนข่�นไปอาจรื่อ้งขอใหเ้รื่ย่กปรื่ะชุมุีคณะกรื่รื่มีการื่ได้ ้ในกรื่ณน่่� ใหป้รื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

กำหนด้วัันนัด้ปรื่ะชุุมีภายในสิบุส่�วัันนับุแติ่วัันที่่�ได้้รื่ับุการื่รื่้องขอ

การื่ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ให้จัด้ข่�น ณ ที่้องที่่�อันเป็นที่่�ติั�งสำนักงานใหญ่ของบุรื่ิษัที่ หรื่่อในจังหวััด้ใกล้เค่ยง 

หรื่่อ ณ ที่่�อ่�นใด้ติามีที่่�คณะกรื่รื่มีกำหนด้”

เปล่�ยนเป็น “ข้อ 25  คณะกรื่รื่มีการื่ของบุรื่ิษัที่ติ้องจัด้ให้มี่การื่ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่อย่างน้อยสามีเด้่อนติ่อครื่ั�ง  

ในการื่เรื่ย่กปรื่ะชุมุีคณะกรื่รื่มีการื่ ให้ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่หรื่อ่ผู้้ซ้ึ่่�งได้้รัื่บุมีอบุหมีายจากปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ส่งหนังสอ่

นดั้ปรื่ะชุมุีไปยงักรื่รื่มีการื่ไมีน่อ้ยกวัา่สืามวันัักอ่นวันัปรื่ะชุมุี เวัน้แติใ่นกรื่ณจ่ำเปน็เรื่ง่ด้ว่ันเพี่�อรื่กัษาสทิี่ธิหิรื่อ่ปรื่ะโยชุนข์อง

บุรื่ิษัที่ ให้ส่งหนังส่อเรื่่ยกปรื่ะชุุมีโด้ยวัิธิ่การื่ที่างอิเล็กที่รื่อนิกส์ และจะกำหนด้วัันปรื่ะชุุมีให้เรื่็วักวั่า 3 วัันก็ได้้

อยา่งไรื่ก็ด่้ กรื่รื่มีการื่ตัิ�งแติส่องคนข่�นไปอาจรื่อ้งขอใหเ้รื่ย่กปรื่ะชุมุีคณะกรื่รื่มีการื่ได้ ้ในกรื่ณน่่� ใหป้รื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

กำหนด้วัันนัด้ปรื่ะชุุมีภายในสิบุส่�วัันนับุแติ่วัันที่่�ได้้รื่ับุการื่รื่้องขอ

การื่ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ให้จัด้ข่�น ณ ที่้องที่่�อันเป็นที่่�ติั�งสำนักงานใหญ่ของบุรื่ิษัที่ หรื่่อในจังหวััด้ใกล้เค่ยง 

หรื่่อ ณ ที่่�อ่�นใด้ติามีที่่�คณะกรื่รื่มีกำหนด้” 

ควัามเห็นัของคณะกัรรมกัาร:  เห็นควัรื่เสนอให้ที่่�ปรื่ะชุมุีสามัีญผู้้ถ้ือ่หุน้พิีจารื่ณาอนุมีตัิกิารื่แก้ไขข้อบุงัคบัุขอ้ 25 

ของบุรื่ิษัที่ เพี่�อให้สอด้คล้องกับุพีรื่ะรื่าชุบุัญญัติิบุรื่ิษัที่มีหาชุนจำกัด้ (ฉับุับุที่่� 4) พี.ศ. 2565 

 

วัาระที� 6 พีิจารณาอนัุมัติกัารแต่งตั�งกัรรมกัารแทนักัรรมกัารที�ต�องออกัตามวัาระ 

วััตถืุประสืงค์และเหตุผู้ล: ติามีพีรื่ะรื่าชุบุัญญัติิบุรื่ิษัที่มีหาชุนจำกัด้ พี.ศ. 2535 และติามีข้อบุังคับุของบุรื่ิษัที่ 

ขอ้ 17. กาํหนด้ว่ัาในการื่ปรื่ะชุมุีสามัีญผู้้ถ้ือ่หุน้ปรื่ะจําปีที่กุครื่ั�ง ให้กรื่รื่มีการื่ออกจากติำแหน่งจำนวันหน่�งในสามีของจำนวัน

กรื่รื่มีการื่ที่ั�งหมีด้ ถื้าจำนวันกรื่รื่มีการื่ที่่�จะแบุ่งออกให้ติรื่งเป็นสามีส่วันไม่ีได้้ ก็ให้ออกโด้ยจำนวันใกล้ที่่�สุด้กับุส่วันหน่�งใน

ข้อมี้ลเปรื่่ยบุเที่่ยบุอัติรื่าการื่จ่ายเงินปันผู้ล สำหรื่ับุผู้ลปรื่ะกอบุการื่ในชุ่วังรื่ะยะเวัลา 3 ปีที่่�ผู้่านมีา

 2565 2564 2563

1. รื่ายได้้ (ล้านบุาที่)

2. กำไรื่สุที่ธิิ (ล้านบุาที่)

3. กำไรื่ขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสรื่็จรื่วัมีสำหรื่ับุปี (ล้านบุาที่) 

4. กำไรื่ (ขาด้ทีุ่น) สะสมี ณ วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี (ล้านบุาที่)

5. จำนวันหุ้น (ล้านหุ้น)

6. เงินปันผู้ลจ่ายติ่อหุ้น (บุาที่)*

7. เงินปันผู้ลจ่าย (ล้านบุาที่)

226.54

12.10

12.10 

13.89

466

0.0215

10.02

169.22

5.20

5.07 

1.79

466

-

-

224.77

3.56

1.52 

(3.28)

466

-

-

*ที่ั�งน่� อัติรื่าการื่จ่ายเงินปันผู้ลด้ังกล่าวั เป็นไปติามีนโยบุายการื่จ่ายเงินปันผู้ลของบุรื่ิษัที่
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สามี ส่วันปีหลัง ๆ ติ่อไปให้กรื่รื่มีการื่คนที่่�อย้่ในติำแหน่งนานท่ี่�สุด้เป็นผู้้้ออกจากติำแหน่ง โด้ยในปีน่�กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ติ้องออก

จากติําแหน่งกรื่รื่มีการื่ของบุรื่ิษัที่ติามีกําหนด้วัารื่ะ มี่ด้ังน่� 

1. นายบุุญเลิศ นรื่าไที่   กรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานเจ้าหน้าที่่�บุรื่ิหารื่

2. รื่ศ.ด้รื่.เรื่ณา พีงษ์เรื่่องพีันธิุ์  กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

บุรื่ิษัที่ได้้เปิด้โอกาสให้ผู้้้ถื่อหุ้นเสนอชุ่�อบุุคคลท่ี่�มี่คุณสมีบุัติิเหมีาะสมีเข้ารื่ับุการื่พีิจารื่ณาเล่อกติั�งเป็นกรื่รื่มีการื่

ติามีกรื่ะบุวันการื่คัด้เล่อกเป็นการื่ล่วังหน้าไมี่น้อยกวั่า 3 เด้่อนก่อนการื่ปรื่ะชุุมี ติั�งแติ่วัันที่่� 1 – 31 ธิันวัาคมี 2565 ผู้่าน

เวั็บุไซึ่ติ์ของบุรื่ิษัที่ ปรื่ากฏวั่าไมี่มี่ผู้้้ถื่อหุ้นเสนอชุ่�อบุุคคลที่่�เหมีาะสมีเข้ารื่ับุการื่เล่อกติั�งเป็นกรื่รื่มีการื่

หลักเกณฑ์์ในการื่คัด้เล่อกบุุคคลที่่�จะเข้าด้ำรื่งติำแหน่งเป็นกรื่รื่มีการื่ของบุรื่ิษัที่ ด้ำเนินการื่โด้ยคณะกรื่รื่มีการื่

สรื่รื่หาและพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่นที่ำการื่พีิจารื่ณาคัด้เล่อกบุุคคลที่่�มี่คุณวัุฒิิ ควัามีรื่้้ ควัามีสามีารื่ถื และปรื่ะสบุการื่ณ์ อันจะ

เป็นปรื่ะโยชุน์ติ่อการื่ด้ำเนินธิุรื่กิจ และมี่คุณสมีบุัติิติามีที่่�กฎหมีายบุรื่ิษัที่มีหาชุนจำกัด้ พี.ศ. 2535 และปรื่ะกาศของ 

คณะกรื่รื่มีการื่กำกบัุหลกัที่รื่พัีย์และติลาด้หลกัที่รื่พัีย์ และปรื่ะกาศของติลาด้หลกัที่รื่พัีย์แหง่ปรื่ะเที่ศไที่ยที่่�เก่�ยวัข้องกำหนด้ 

จากนั�นจ่งนำเสนอรื่ายชุ่�อบุุคคลที่่�ผู่้านการื่สรื่รื่หาเบุ่�องต้ินให้ที่่�ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุริื่ษัที่พีิจารื่ณา หากเห็นชุอบุก็จะนำ

เสนอให้ที่่�ปรื่ะชุุมีสามีัญผู้้้ถื่อหุ้นเพี่�อพีิจารื่ณาอนุมีัติิติ่อไป 

ในการื่น่� คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่นพีิจารื่ณาแล้วั เห็นควัรื่วั่ากรื่รื่มีการื่ทัี่�ง 2 ที่่านมี่ควัามี

เหมีาะสมี สมีควัรื่แติ่งติั�งกลับุเข้าด้ำรื่งติำแหน่งเป็นกรื่รื่มีการื่ของบุรื่ิษัที่อ่กวัารื่ะหน่�ง โด้ยรื่ายละเอ่ยด้ปรื่ะวััติิของกรื่รื่มีการื่

ที่ั�ง 2 ที่่าน ได้้จัด้ส่งให้กับุผู้้้ถื่อหุ้นพีรื่้อมีกับุหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมีน่� (สิ�งที่่�ส่งมีาด้้วัย ลำด้ับุที่่� 2) 

ควัามเหน็ัของคณะกัรรมกัาร: บุคุคลท่ี่�ได้ร้ื่บัุการื่เสนอชุ่�อในครื่ั�งน่�ได้ผู่้้านกรื่ะบุวันการื่กลั�นกรื่อง และการื่พิีจารื่ณา

อยา่งรื่อบุคอบุ รื่ะมัีด้รื่ะวังั ของคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณาค่าติอบุแที่น และคณะกรื่รื่มีการื่บุริื่ษทัี่แล้วัว่ัาม่ีคณุสมีบัุติิ

ที่่�เหมีาะสมีกับุการื่ปรื่ะกอบุธิุรื่กิจของบุรื่ิษัที่ สามีารื่ถือุทิี่ศเวัลาให้กับุบุรื่ิษัที่ได้้อย่างเติ็มีท่ี่� และไมี่มี่ผู้้้ถ่ือหุ้นเสนอชุ่�อบุุคคล

อ่�นเข้ารื่บัุการื่เลอ่กตัิ�งเป็นกรื่รื่มีการื่ จ่งเหน็ควัรื่เสนอท่ี่�ปรื่ะชุุมีสามีญัผู้้ถ่้ือหุน้ พีจิารื่ณาอนมุีตัิกิารื่แต่ิงตัิ�ง นายบุุญเลิศ นรื่าไที่ 

และรื่ศ.ด้รื่.เรื่ณา พีงษ์เร่ื่องพีนัธิุ ์ซึ่่�งเป็นกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ต้ิองออกติามีวัารื่ะกลบัุเข้าด้ำรื่งติำแหน่งกรื่รื่มีการื่ของบุรื่ษิทัี่อก่วัารื่ะหน่�ง

วัาระที� 7 พีิจารณาอนัุมัติกัารกัำหนัดค่าตอบแทนักัรรมกัาร

วััตถืุประสืงค์และเหตุผู้ล: บุรื่ิษัที่มี่การื่แต่ิงติั�งคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณาค่าติอบุแที่น เพ่ี�อที่ำหน้าท่ี่�ใน

การื่พิีจารื่ณากำหนด้ค่าติอบุแที่นของคณะกรื่รื่มีการื่และคณะกรื่รื่มีการื่ชุุด้ย่อย โด้ยคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณา 

คา่ติอบุแที่นได้ร้ื่ว่ัมีกนัพีจิารื่ณากำหนด้ค่าติอบุแที่น จากผู้ลการื่ปฏิบุตัิงิาน ปรื่ะสบุการื่ณ์ ภารื่ะหน้าที่่� และควัามีรัื่บุผู้ดิ้ชุอบุ

ของกรื่รื่มีการื่ โด้ยเปรื่่ยบุเที่่ยบุอ้างอิงกับุบุรื่ิษัที่อ่�นที่่�อย้่ในอุติสาหกรื่รื่มีเด้่ยวักัน หรื่่อใกล้เค่ยงกับุบุรื่ิษัที่ 

คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่นได้้พีิจารื่ณากำหนด้ค่าติอบุแที่นกรื่รื่มีการื่ และกรื่รื่มีการื่ชุุด้ย่อย

ปี 2566 ติามีติารื่างด้ังติ่อไปน่� 

ติารื่างเปรื่่ยบุเที่่ยบุค่าติอบุแที่นกรื่รื่มีการื่ และกรื่รื่มีการื่ชุุด้ย่อยที่่�ขออนุมีัติิ ปี 2565-2566

รายชิื�อกัรรมกัาร ตำแหนั่ง
เพีิ�มข่�นั

(ลด้ลง)ปี 2566 ปี 2565
ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

กรื่รื่มีการื่

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่

กรื่รื่มีการื่

กรื่รื่มีการื่

กรื่รื่มีการื่

273,000

20,000

130,000

-

20,000

-

273,000

-

220,500

-

20,000

-

-

20,000 

(90,500)

-

-

-

ค่าตอบแทนั (บุาที่/เด้่อน)

1. นายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์ (1)

2. นายวัิเชุฐ ติันติิวัานิชุ (2)

**แที่นนายมีินที่รื่์ อิงค์ธิเนศ(3)

3. นายบุุญเลิศ นรื่าไที่ (4)

4. นายปรื่ะย้รื่ รื่ัตินไชุยานนที่์

5. ด้รื่.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง (5)
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ติารื่างเปรื่่ยบุเที่่ยบุค่าติอบุแที่นกรื่รื่มีการื่ และกรื่รื่มีการื่ชุุด้ย่อยที่่�ขออนุมีัติิ ปี 2565-2566

รายชิื�อกัรรมกัาร ตำแหนั่ง
เพีิ�มข่�นั

(ลด้ลง)ปี 2566 ปี 2565
6. พีล.อ.ติ.หญิง พีญ.อิศรื่ญา  

 สุขเจริื่ญ

7. รื่ศ.ด้รื่.เรื่ณา พีงษ์เรื่่องพีันธิุ์ 

8. น.ส.สุณ่ย์ มีัติติัญญุุกุล

กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ

กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาฯ

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษทัี่ภบิุาล

กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาฯ

กรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล

กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ

กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาฯ

กรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล

รวัม

20,000

30,000

-ไมี่มี่-

-ไมี่มี่-

20,000

20,000

-ไมี่มี่-

-ไมี่มี่-

20,000

20,000

-ไมี่มี่-

-ไมี่มี่-

573,000

20,000

30,000

-ไมี่มี่-

-ไมี่มี่-

20,000

20,000

-ไมี่มี่-

-ไมี่มี่-

20,000

20,000

-ไมี่มี่-

-ไมี่มี่-

643,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(70,500)

 รื่ายละเอ่ยด้ขอบุเขติ อำนาจ หน้าที่่�ของคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ และคณะกรื่รื่มีการื่ชุุด้ย่อย ปรื่ากฏติามีรื่ายงาน

ปรื่ะจำปี เรื่่�อง “โครื่งสรื่้างการื่จัด้การื่”

ควัามเห็นัของคณะกัรรมกัาร: เห็นควัรื่เสนอที่่�ปรื่ะชุุมีสามีัญผู้้้ถื่อหุ้น พีิจารื่ณาอนุมีัติิการื่กำหนด้ค่าติอบุแที่น

กรื่รื่มีการื่ ติามีที่่�คณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่เสนอ

วัาระที� 8 พีิจารณาอนัุมัติกัารแต่งตั�งผู้้�สือบบัญชิี และกัำหนัดค่าสือบบัญชิีประจำปี 2566

วััตถุืประสืงค์และเหตุผู้ล: ติามีมีาติรื่า 120 แห่งพีรื่ะรื่าชุบัุญญัติิบุริื่ษัที่มีหาชุนจํากัด้ พี.ศ. 2535 กําหนด้ให้ที่่�

ปรื่ะชุุมีสามีัญผู้้้ถื่อหุ้นปรื่ะจําปีแติ่งติั�งผู้้้สอบุบุัญชุ่และกําหนด้ค่าติอบุแที่นของผู้้้สอบุบุัญชุ่ทีุ่กปี และข้อบุังคับุบุรื่ิษัที่ข้อ 33 

(6) พีิจารื่ณาแติ่งติั�งผู้้้สอบุบุัญชุ่และกำหนด้ค่าติอบุแที่น (สิ�งที่่�ส่งมีาด้้วัย ลำด้ับุที่่� 3)

ค่าเบุ่�ยปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ บุาที่/ครื่ั�ง

ค่าเบุ่�ยปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ บุาที่/ครื่ั�ง

ค่าเบุ่�ยปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่ บุาที่/ครื่ั�ง

ค่าเบุ่�ยปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาฯ บุาที่/ครื่ั�ง

ค่าเบุ่�ยปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล บุาที่/ครื่ั�ง

สืทิธิัประโยชิน์ัอื�นั ทั�งคณะกัรรมกัารและคณะกัรรมกัารชุิดย่อย

5,000

-ไมี่มี่-

-ไมี่มี่-

5,000

5,000

-ไม่มี-

5,000

-ไมี่มี่-

-ไมี่มี่-

5,000

5,000

-ไม่มี-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนั (บุาที่/เด้่อน)

หมายเหตุ: (1) นายมีน้้ เล่ยวัไพีโรื่จน์ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ ได้้รื่ับุการื่อนุุมีัติิค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อน 273,000 บุาที่ แติ่เน่��องจากภาวัะเศรื่ษฐกิจจ่งขอรื่ับุ
ค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อน 200,000 บุาที่ ติั��งแติ่เมีษายน ปี 2559
 (2) นายวิัเชุฐ ติันติิวัานิชุ เข้ามีารัื่บุติำแหน่งกรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุริื่หารื่แที่นนายมิีนที่ร์ื่ อิงค์ธิเนศ ม่ีผู้ลติั�งแต่ิ 
วัันท่ี่� 18 มีกรื่าคมี 2566 และกำหนด้ค่าติอบุแที่นกรื่รื่มีการื่เด้่อนละ 20,000 บุาที่ และปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่เด้่อนละ 130,000 บุาที่  
ติามีมีติิที่่�ปรื่ะชุุมีครื่ั�งที่่� 1/2566
 (3) นายมีินที่รื่์ อิงค์ธิเนศ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่ ได้้รื่ับุการื่อนุุมีัติิค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อน 220,500 บุาที่ แติ่เน่��องจากภาวัะเศรื่ษฐกิจ 
จ่งขอรื่ับุค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อน 150,000 บุาที่ ติั��งแติ่เมีษายน ปี 2557 และได้้ลาออกจากติำแหน่งกรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่ เน่�องจาก 
ติิด้ภารื่กิจอ่�น ติั�งแติ่วัันที่่� 17 มีกรื่าคมี 2566 
 (4) นายบุุญเลิศ นรื่าไที่ เสนอที่่�จะไมี่รื่ับุค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อนจากการื่ด้ำรื่งติำแหน่งกรื่รื่มีการื่
 (5) ด้รื่.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง เสนอที่่�จะไมี่รื่ับุค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อนและค่าเบุ่�ยปรื่ะชุุมีจากการื่ด้ำรื่งติำแหน่งกรื่รื่มีการื่
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รื่ายชุ่�อผู้้้สอบุบุัญชุ่เสนอโด้ยบุรื่ิษัที่ สำนักงาน อ่วัาย จำกัด้

ชิื�อผู้้�สือบบัญชิี

รายกัาร ปี 2566 ปี 2565 เพีิ�มข่�นั (ลด้ลง)

เลขที�ใบอนัุญาต จำนัวันัปีที�สือบบัญชิีให�บริษััท

น.ส.เกิด้ศิรื่ิ กาญจนปรื่ะกาศิติ

น.ส.อรื่วัรื่รื่ณ เติชุวััฒินสิรื่ิกุล

น.ส.รื่สพีรื่ เด้ชุอาคมี

6014

4807

5659

2 ปี

ยังไมี่เคยติรื่วัจสอบุบุัญชุ่บุรื่ิษัที่

ยังไมี่เคยติรื่วัจสอบุบุัญชุ่บุรื่ิษัที่

คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุได้้พิีจารื่ณาคุณสมีบัุติขิองผู้้ส้อบุบัุญชุแ่ละค่าสอบุบัุญชุเ่ห็นวัา่ ในปี 2565 บุรื่ษิทัี่สำนักงาน 

อ่วัาย จำกัด้ ม่ีผู้ลการื่ปฏิบุัติิงานที่่�ด้่เป็นที่่�น่าพีอใจ ทัี่�งรื่ายชุ่�อผู้้้สอบุบัุญชุ่ทัี่�ง 3 ที่่านติามีท่ี่�เสนอมีา มี่คุณสมีบัุติิไมี่ขัด้กับุ 

หลักเกณฑ์์ของติลาด้หลักที่รื่ัพีย์ฯ และไมี่มี่ควัามีสัมีพีันธิ์หรื่่อส่วันได้้เส่ยกับุบุรื่ิษัที่/ผู้้้บุรื่ิหารื่/ผู้้้ถื่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อ 

ผู้้้ที่่�เก่�ยวัข้องกับุบุุคคลด้ังกล่าวั ในลักษณะที่่�จะมี่ผู้ลกรื่ะที่บุติ่อการื่ปฏิบุัติิหน้าที่่�อย่างเป็นอิสรื่ะ 

ติารื่างเปรื่่ยบุเที่่ยบุค่าสอบุบุัญชุ่ปรื่ะจำปี 2565-2566

ค่าธิรื่รื่มีเน่ยมีการื่ติรื่วัจสอบุงบุการื่เงิน

คา่ธิรื่รื่มีเน่ยมีการื่สอบุที่านงบุการื่เงนิรื่ะหวัา่งกาล 

ค่าติรื่วัจสอบุรื่ายงานปรื่ะจำปี

รวัมทั�งสืิ�นั

 750,000

 390,000

 100,000

 1,240,000

 740,000

 360,000

 100,000

 1,200,000

 10,000

 30,000 

 -

 40,000

 

3.33%

คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุเหน็ชุอบุใหเ้สนอคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ เพี่�อขออนุมีตัิจิากที่่�ปรื่ะชุมุีสามีญัผู้้้ถื่อหุ้นแติง่ติั�ง 

บุริื่ษทัี่ สำนกังาน อว่ัาย จำกดั้ เป็นผู้้ส้อบุบุญัชุข่องบุรื่ษิทัี่ปรื่ะจำปี 2566 และกำหนด้คา่สอบุบุญัชุ ่เปน็เงนิจำนวัน 1,240,000 

บุาที่ติ่อปี ไมี่รื่วัมีค่าใชุ้จ่ายอ่�น ๆ ที่่�เรื่่ยกเก็บุติามีที่่�ได้้จ่ายจรื่ิง

บุรื่ิษัที่ไมี่มี่บุรื่ิษัที่ย่อย จ่งไมี่มี่การื่รื่ะบุุผู้้้สอบุบุัญชุ่และค่าสอบุบุัญชุ่บุรื่ิษัที่ย่อย

ควัามเห็นัของคณะกัรรมกัาร: เหน็ควัรื่เสนอที่่�ปรื่ะชุมุีสามัีญผู้้ถ้ือ่หุน้ พีจิารื่ณาอนุมีตัิกิารื่แติง่ติั�งผู้้ส้อบุบุญัชุ ่บุรื่ษิทัี่ 

สำนักงาน อ่วัาย จำกัด้ เป็นผู้้้สอบุบุัญชุ่ของบุรื่ิษัที่สำหรื่ับุปี 2566 และกำหนด้ค่าสอบุบุัญชุ่ปรื่ะจำปี 2566 เป็นจำนวันเงิน 

1,240,000 บุาที่ ไมี่รื่วัมีค่าใชุ้จ่ายอ่�น ๆ ที่่�เรื่่ยกเก็บุติามีที่่�ได้้จ่ายจรื่ิง  

วัาระที� 9 พีิจารณาเรื�องอื�นั ๆ (ถื�ามี) 

-

อน่�ง บุรื่ิษัที่กำหนด้วัันกำหนด้รื่ายชุ่�อผู้้้ถื่อหุ้น (Record Date) ในวัันที่่� 9 มี่นาคมี 2566 เพี่�อรื่วับุรื่วัมีรื่ายชุ่�อ 

ผู้้้ถื่อหุ้นที่่�มี่สิที่ธิิในการื่เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีสามีัญผู้้้ถื่อหุ้นปรื่ะจำปี 2566 

จ่งเรื่่ยนมีาเพี่�อขอเชุิญที่่านผู้้้ถื่อหุ้นเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีติามีวััน เวัลา และสถืานที่่�ที่่�รื่ะบุุไวั้ข้างติ้น และเพี่�อให้การื่ 

ลงที่ะเบุ่ยนเข้าปรื่ะชุุมีสะด้วักรื่วัด้เรื่็วั บุรื่ิษัที่จัด้ให้มี่การื่ลงที่ะเบุ่ยนผู้้้เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีติั�งแติ่เวัลา 13:00 น. หากผู้้้ถื่อหุ้น 

ที่่านใด้ปรื่ะสงค์ที่่�จะแติ่งติั�งบุุคคลอ่�นมีาเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี และออกเส่ยงแที่นตินในการื่ปรื่ะชุุมีครื่ั�งน่� ที่่านสามีารื่ถืมีอบุฉัันที่ะ

โด้ยกรื่อกข้อควัามีลงลายมีอ่ชุ่�อในหนังส่อมีอบุฉัันที่ะ แบุบุใด้แบุบุหน่�ง พีรื่้อมีแนบุเอกสารื่หลักฐานแสด้งสิที่ธิิการื่เข้ารื่่วัมี

ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้น ที่ั�งน่� ผู้้้ถื่อหุ้นสามีารื่ถืมีอบุฉัันที่ะให้บุุคคลอ่�น หรื่่อกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะที่่�บุรื่ิษัที่เสนอให้เป็นผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะ 

เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีแที่นที่่านได้้ 

ขอแสืดงควัามนัับถืือ
บุรื่ิษัที่ เออารื่์ไอพี่ จำกัด้ (มีหาชุน)

 
(นายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์)

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

ในปี 2566 บุรื่ิษัที่ สำนักงาน อ่วัาย จำกัด้ เสนอค่าบุรื่ิการื่สอบุบุัญชุ่ปรื่ะจำปี อย้่ที่่� 1,240,000 บุาที่ ไมี่รื่วัมี 

ค่าใชุ้จ่ายอ่�น ๆ ที่่�เรื่่ยกเก็บุติามีที่่�จ่ายจรื่ิง เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 40,000 รื่ายละเอ่ยด้ติามีติารื่างข้างล่าง
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รายงานักัารประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำปี 2565

บริษััท เออาร์ไอพีี จำกััด (มหาชินั)

ปรื่ะชุุมีเมี่�อ วัันศุกรื่์ที่่� 8 เมีษายน 2565 เวัลา 14.00 น. ห้องปรื่ะชุุมีเอสิค อาคารื่เอ็มี เอส สยามีที่าวัเวัอรื่์ ชุั�น 31 

เลขที่่� 1023 ถืนนพีรื่ะรื่ามี 3 แขวังชุ่องนนที่รื่่ เขติยานนาวัา กรืุ่งเที่พีมีหานครื่ 10120

นายธินิติ แกล้วัเด้ชุศรื่่ เลขานุการื่บุรื่ิษัที่ กล่าวัติ้อนรื่ับุผู้้้ถ่ือหุ้นทุี่กท่ี่านเข้าส้่การื่ปรื่ะชุุมีสามัีญผู้้้ถ่ือหุ้นปรื่ะจำปี 

2565 ของบุรื่ิษัที่ เออารื่์ไอพี่ จำกัด้ (มีหาชุน) โด้ยเมี่�อเรื่ิ�มีการื่ปรื่ะชุุมีมี่ผู้้้ถื่อหุ้นเข้าปรื่ะชุุมีด้้วัยตินเองและมีอบุฉัันที่ะ ด้ังน่� 

จำนัวันัคนั จำนัวันัหุ�นั ร�อยละของผู้้�ถืือหุ�นัที�เข�ามาประชิุมทั�งหมด

ผู้้้ถื่อหุ้นและผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะจากผู้้้ถื่อหุ้นรื่วัมีที่ั�งสิ�น 30 คน นับุจำนวันหุ้นได้้ 309,074,600 หุ้น คิด้เป็นรื่้อยละ 

66.33 ของจำนวันหุ้นที่่�จำหน่ายได้้ที่ั�งหมีด้ ซึ่่�งผู้้้ถื่อหุ้นและผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะจากผู้้้ถื่อหุ้นมีาปรื่ะชุุมีเกินกวั่า 25 คน และมี่

จำนวันหุ้นนับุรื่วัมีกันได้้ไมี่น้อยกวั่า 1/3 ของจำนวันหุ้นที่่�จำหน่ายได้้ที่ั�งหมีด้ ครื่บุเป็นองค์ปรื่ะชุุมีติามีข้อบุังคับุบุรื่ิษัที่ข้อที่่� 

31 สามีารื่ถืเรื่ิ�มีด้ำเนินการื่ปรื่ะชุุมีได้้ 

ที่ั�งน่� บุรื่ษัิที่ได้้เปดิ้ชุอ่งที่างในการื่ใหส้ทิี่ธิผิู้้ถ่้ือหุน้เสนอเรื่่�องเพี่�อบุรื่รื่จเุปน็วัารื่ะการื่ปรื่ะชุมุีสามีญัผู้้ถ้ือ่หุน้ในรื่ะหวัา่ง

วัันที่่� 1-31 ธิันวัาคมี 2564 ซึ่่�งไมี่มี่ผู้้้ถื่อหุ้นรื่ายใด้เสนอเรื่่�องเพี่�อบุรื่รื่จุเป็นวัารื่ะ

เน่�องจากสถืานการื่ณก์ารื่แพีรื่ร่ื่ะบุาด้ COVID 19 บุรื่ษิทัี่ได้ด้้ำเนนิการื่จดั้สถืานที่่�ปรื่ะชุมุีใหเ้ปน็ไปติามี “คำแนะนำ 

การื่ป้องกันของกรื่มีควับุคุมีโรื่ค กรื่ะที่รื่วังสาธิารื่ณสุข สำหรัื่บุการื่จัด้ปรื่ะชุุมี สมัีมีนา หรื่อ่กิจกรื่รื่มีอ่�นท่ี่�ม่ีลกัษณะใกล้เค่ยงกัน” 

อย่างเครื่่งครื่ัด้ โด้ยจำกัด้จำนวันคนที่่�จะเข้าห้องปรื่ะชุุมี บุรื่ิษัที่ขอควัามีรื่่วัมีมี่อในการื่ปฏิบุัติิตินในการื่เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี ด้ังน่�

- กรืุ่ณาเวั้นรื่ะยะห่าง 1.5 เมีติรื่

- กรืุ่ณาสวัมีหน้ากากอนามีัยติลอด้เวัลาปรื่ะชุุมี

บุริื่ษทัี่ติรื่ะหนกัถืง่ควัามีสำคญัของสทิี่ธิใินควัามีเป็นส่วันตัิวั และการื่คุม้ีครื่องข้อมีล้ส่วันบุุคคล บุรื่ษัิที่มีก่ารื่ปรื่ะมีวัลผู้ล 

ข้อมีล้ส่วันบุคุคล และบัุนที่ก่ภาพีวัดิ่้ที่ศัน์ เพ่ี�อวัตัิถืปุรื่ะสงค์ในการื่ปรื่ะชุุมีสามัีญผู้้ถ่้ือหุน้ปรื่ะจำปี (Annual General Meeting: 

AGM) และเพ่ี�อเผู้ยแพีรื่่ปรื่ะชุาสัมีพีันธิ์ติลอด้เวัลาที่่�ที่่านเข้ารื่่วัมีการื่ปรื่ะชุุมี ที่่านสามีารื่ถืที่รื่าบุรื่ายละเอ่ยด้การื่คุ้มีครื่อง

ข้อมี้ลส่วันบุุคคล ได้้จากเอกสารื่ชุ่�แจงการื่ปรื่ะมีวัลผู้ลข้อมี้ลส่วันบุุคคล (Privacy Notice) ด้้านหน้าห้องปรื่ะชุุมี

เพี่�อให้การื่ปรื่ะชุุมีเป็นไปติามีหลักการื่กำกับุด้้แลกิจการื่ท่ี่�ด้่ในส่วันของการื่ออกเส่ยงลงคะแนนในที่่�ปรื่ะชุุมี 

ขอเรื่่ยนชุ่�แจงวัิธิ่การื่ปฏิบุัติิในการื่ลงคะแนน และการื่นับุคะแนนเส่ยง ด้ังน่�

1. ผู้้้ถื่อหุ้นที่่�มีาปรื่ะชุุมีด้้วัยตินเอง และผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะจะได้้รื่ับุบัุติรื่ลงคะแนนติอนลงที่ะเบุ่ยนเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี 

ยกเวั้นผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะแบุบุ ข. ที่่�จะบุันที่่กคะแนนติามีที่่�ผู้้้ถื่อหุ้นรื่ะบุุไวั้ 

2. การื่ปรื่ะชุุมีจะพิีจารื่ณาเรื่่�องติามีลำดั้บุรื่ะเบุ่ยบุวัารื่ะในหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมี โด้ยจะนำเสนอข้อมี้ลในแต่ิละ 

วัารื่ะ และเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถื่อหุ้นซึ่ักถืามีก่อนแล้วัจ่งจะให้มี่การื่ลงมีติิสำหรื่ับุวัารื่ะนั�น ๆ กรื่ณ่ที่่�ผู้้้ถื่อหุ้นหรื่่อผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะ

ติ้องการื่ซัึ่กถืามีหรื่่อแสด้งควัามีเห็น กรุื่ณายกมี่อข่�นและขอให้ท่ี่านแจ้งชุ่�อและนามีสกุล และในกรื่ณ่ท่ี่�ที่่านเป็นผู้้้รื่ับุมีอบุ

ฉัันที่ะ กรืุ่ณาแจ้งชุ่�อผู้้้ถื่อหุ้นที่่�ที่่านรื่ับุมีอบุฉัันที่ะมีาให้ที่่�ปรื่ะชุุมีที่รื่าบุด้้วัยทีุ่กครื่ั�ง

3. ภายหลังที่่�ท่ี่านได้้รัื่บุที่รื่าบุรื่ายละเอ่ยด้ในแต่ิละวัารื่ะแล้วั ผู้้้ถ่ือหุ้นท่ี่านใด้ท่ี่�ไม่ีเห็นด้้วัยหรื่่องด้ออกเส่ยงใน 

วัารื่ะใด้ ขอให้ลงคะแนนในบุัติรื่ลงคะแนนติรื่งติามีวัารื่ะ และส่งค่นให้กับุเจ้าหน้าที่่�ของบุรื่ิษัที่ ที่ั�งน่� วัารื่ะที่่� 5 เรื่่�อง 

การื่พีิจารื่ณาการื่แต่ิงติั�งกรื่รื่มีการื่แที่นกรื่รื่มีการื่ที่่�ติ้องออกติามีวัารื่ะ บุรื่ิษัที่จะลงคะแนนแยกรื่ายบุุคคล และจะเก็บุบุัติรื่ 

ลงคะแนนที่ั�งเห็นด้้วัย ไมี่เห็นด้้วัย และงด้ออกเส่ยง 

มีาด้้วัยตินเอง

รื่ับุมีอบุฉัันที่ะ  

รวัม

  84.69

  15.31

100.00

261,739,900

  47,334,700

309,074,600

21

9

30
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 บุัติรื่เส่ย หมีายถื่ง บุัติรื่ลงคะแนนที่่�มี่กรื่ณ่ด้ังน่� 

(1) มี่การื่ที่ำเครื่่�องหมีายมีากกวั่า 1 ชุ่อง

(2) มี่การื่ข่ด้ฆ่่าและไมี่มี่ลายมี่อชุ่�อกำกับุ

(3) มี่การื่ลงคะแนนเส่ยงเกินกวั่าคะแนนเส่ยงที่่�มี่อย้่

หากผู้้้ถื่อหุ้นติ้องการื่แก้ไขการื่ออกเส่ยงลงคะแนน โปรื่ด้ข่ด้ฆ่่าและลงลายมี่อชุ่�อกำกับุทีุ่กครื่ั�ง

4. ผู้้้ถื่อหุ้นทีุ่กที่่านมี่คะแนนเส่ยงหน่�งเส่ยงติ่อหน่�งหุ้น ผู้้้ถ่ือหุ้นท่ี่านใด้ท่ี่�ม่ีส่วันได้้เส่ยเป็นพีิเศษในวัารื่ะใด้จะไมี่มี่

สิที่ธิิออกเส่ยงลงคะแนนในวัารื่ะนั�น ๆ

5. มีติิของที่่�ปรื่ะชุุมี

-  วัารื่ะที่่� 2 เป็นวัารื่ะเพี่�อที่รื่าบุจ่งไมี่มี่การื่ออกเส่ยงลงคะแนน 

-  วัารื่ะที่่� 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถื่อคะแนนเส่ยงข้างมีากของผู้้้ถื่อหุ้นซึ่่�งมีาปรื่ะชุุมีและออกเส่ยงลงคะแนน

-  วัารื่ะที่่� 6 ให้ถื่อคะแนนเส่ยงไมี่น้อยกวั่า 2 ใน 3 ของจำนวันเส่ยงที่ั�งหมีด้ของผู้้้ถื่อหุ้นซึ่่�งมีาปรื่ะชุุมี

โด้ยบุรื่ิษัที่จะขอรื่ับุคะแนนเส่ยง “ไม่ีเห็นด้้วัย” และ “งด้ออกเส่ยง” แล้วันำคะแนนเส่ยงดั้งกล่าวัหักออกจาก

จำนวันเส่ยงที่ั�งหมีด้ที่่�เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี ส่วันที่่�เหล่อจะถื่อวั่าเป็นคะแนนเส่ยงที่่� “เห็นด้้วัย” ในวัารื่ะนั�น ๆ

บุรื่ิษัที่มี่กรื่รื่มีการื่ที่ั�งสิ�น 8 ที่่าน โด้ยมี่กรื่รื่มีการื่ที่่�เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีรื่วัมี 8 ที่่าน คิด้เป็นรื่้อยละ 100 ของกรื่รื่มีการื่

ที่ั�งหมีด้ ปรื่ะกอบุด้้วัย

1. นายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์ กรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

2. นายมีินที่รื่์ อิงค์ธิเนศ กรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่

3. พีล.อ.ติ.หญิง พีญ.อิศรื่ญา สุขเจรื่ิญ  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณา 

     ค่าติอบุแที่น และปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล

4. รื่ศ.ด้รื่.เรื่ณา พีงษ์เรื่่องพีันธิุ์ กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณา

  ค่าติอบุแที่น และกรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล

5. น.ส.สุน่ย์ มีัติติัญญุุกุล กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ 

  กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่นและกรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล

6. นายบุุญเลิศ นรื่าไที่ กรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานเจ้าหน้าที่่�บุรื่ิหารื่

7. ด้รื่.วัิวัสัน เติ่ยวั ยอง เพี็ง กรื่รื่มีการื่

8. นายปรื่ะย้รื่ รื่ัตินไชุยานนที่์ กรื่รื่มีการื่

ผู้้บุ้รื่หิารื่ จำนวัน 4 ท่ี่าน ปรื่ะกอบุด้้วัย นายธินติิ แกล้วัเด้ชุศร่ื่ นายพีรื่ชุยั จนัที่รื่ศภุแสง น.ส.พีรื่ปวัณ์่  สหวัฒัินพีงศ์ 

และ นายวัิที่ยา กิจชุาญไพีบุ้ลย์

ผู้้้แที่นจากบุรื่ิษัที่ สำนักงาน อ่วัาย จำกัด้ ปรื่ะกอบุด้้วัย น.ส.เกิด้ศิรื่ิ กาญจนปรื่ะกาศิติ และน.ส.ณัฐณ่ ชุ่วัรืุ่โณที่ัย

ที่่�ปรื่ก่ษากฎหมีาย ปรื่ะกอบุด้ว้ัย น.ส.โชุติกิา ที่มิีาศาสติร์ื่ และนายณริื่นที่รื่ ์ธิร่ื่จร่ื่า ที่ำหนา้ที่่�กรื่รื่มีการื่ในการื่ติรื่วัจ

นับุลงคะแนน

หมายเหตุ : รื่ะหวั่างการื่ปรื่ะชุุมี มี่ผู้้้ถื่อหุ้นที่ยอยเข้าปรื่ะชุุมีเพีิ�มีเติิมี สรืุ่ปการื่ปรื่ะชุุมีครื่ั�งน่� มี่ผู้้้ถื่อหุ้นมีาปรื่ะชุุมี

ด้้วัยตินเองและรื่ับุมีอบุฉัันที่ะรื่วัมีที่ั�งสิ�น 33 รื่าย นับุจำนวันหุ้นได้้ 325,586,700 หุ้น คิด้เป็นรื่้อยละ 69.87 ของจำนวันหุ้น

ที่่�จำหน่ายได้้ที่ั�งหมีด้ มี่รื่ายละเอ่ยด้ผู้้้เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี ด้ังน่� 

จำนัวันัราย จำนัวันัหุ�นั ร�อยละของผู้้�ถืือหุ�นัที�เข�ามาประชิุมทั�งหมด

มีาด้้วัยตินเอง

รื่ับุมีอบุฉัันที่ะ  

รวัม

24

9

33

278,252,000

  47,334,700

325,586,700

   85.46

  14.54

100.00
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ขอเรื่่ยนเชุิญนายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ ซึ่่�งเป็นปรื่ะธิานในที่่�ปรื่ะชุุมีกล่าวัเปิด้ปรื่ะชุุมี

วัาระที� 1 รับรองรายงานักัารประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำปี 2564

ปรื่ะธิานฯ ได้เ้สนอใหท้ี่่�ปรื่ะชุมุีพีจิารื่ณารัื่บุรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุมุีสามีญัผู้้ถ้ือ่หุน้ปรื่ะจำป ี2564 ซึ่่�งได้ป้รื่ะชุมุีเมี่�อ

วัันที่่� 8 เมีษายน 2564 ติามีสำเนารื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมีฯ ได้้แสด้งไวั้ในหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมีหน้าที่่� 8-16 ที่่�ได้้จัด้ส่งให้ผู้้้ถื่อหุ้น

แล้วั บุรื่ิษัที่ได้้มี่การื่จัด้ส่งให้ติลาด้หลักที่รื่ัพีย์ฯ พีรื่้อมีเผู้ยแพีรื่่ผู้่านที่างเวั็บุไซึ่ติ์ของบุรื่ิษัที่ (www.aripplc.com)

ที่่�ปรื่ะชุมุีได้พิ้ีจารื่ณาแล้วั ม่ีมีติเิป็นเอกฉันัท์ี่ รื่บัุรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุมุีสามัีญผู้้ถ้ือ่หุน้ ปรื่ะจำปี 2564 ติามีที่่�เสนอ 

ด้้วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่�      

- เห็นด้้วัย 325,586,600 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 100.00

- ไมี่เห็นด้้วัย 0 เส่ยง  คิด้เป็นรื่้อยละ 0.00

- บุัติรื่เส่ย 0 เส่ยง  

- งด้ออกเส่ยง                    0 เส่ยง

วัาระที� 2  รับทราบรายงานัประจำปี 2564 และรายงานัของคณะกัรรมกัารบริษััท

ปรื่ะธิานฯ ได้้เสนอให้ที่่�ปรื่ะชุุมีพีิจารื่ณารื่ับุที่รื่าบุรื่ายงานปรื่ะจำปี และรื่ายงานของคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ ติามีที่่�

ได้้จัด้ส่งให้แก่ผู้้้ถื่อหุ้นทีุ่กที่่านล่วังหน้าพีรื่้อมีกับุหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมี และขอเชุิญนายบุุญเลิศ นรื่าไที่ กรื่รื่มีการื่และปรื่ะธิาน

เจ้าหน้าที่่�บุรื่ิหารื่ชุ่�แจงผู้ลการื่ด้ำเนินงานของบุรื่ิษัที่ 

นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการแลิะประธานเจ้้าหน้าท่�บุริหาร ชุ่�แจงด้ังน่� 

บุรื่ิษัที่มี่ควัามีมีุ่งมีั�นในการื่ติ่อติ้านการื่ทีุ่จรื่ิติและคอรื่์รื่ัปชุัน โด้ยกำหนด้ให้บุรื่ิษัที่รื่วัมีถื่งบุุคคลที่่�เก่�ยวัข้องกับุการื่

ด้ำเนินธิุรื่กิจทีุ่กหน่วัยงาน ปฏิบุัติิติามีนโยบุายการื่ติ่อติ้านทุี่จรื่ิติและคอร์ื่รื่ัปชุัน และเปิด้ชุ่องที่างการื่แจ้งเบุาะแสหรื่่อข้อ 

รื่้องเรื่่ยนพีรื่้อมีแนวัที่างการื่คุ้มีครื่อง ในปี 2564 บุรื่ิษัที่ได้้มี่การื่ด้ำเนินการื่ติามีนโยบุายฯ อย่างติ่อเน่�อง อาที่ิ การื่จัด้อบุรื่มี 

ปฐมีนิเที่ศ พีนักงาน ผู้้้บุรื่ิหารื่ คณะกรื่รื่มีการื่ให้ที่รื่าบุถื่งเจติจำนงของบุรื่ิษัที่ นโยบุายการื่ติ่อติ้านคอรื่์รื่ัปชุัน แนวัที่างและ

วัิธิ่การื่แจ้งเบุาะแสและร้ื่องเรื่่ยนจากการื่กรื่ะที่ำผู้ิด้กฎหมีายอย่างต่ิอเน่�อง กำหนด้ให้ฝ่่ายติรื่วัจสอบุภายในได้้ที่ำการื่ 

ติรื่วัจสอบุ และปรื่ะเมิีนควัามีเส่�ยงที่่�อาจจะเกิด้ข่�นจากการื่ทุี่จรื่ติิคอร์ื่รื่ปัชุนั เพี่�อหาแนวัที่างแก้ไขปรัื่บุปรื่งุ ในปี 2564 บุรื่ษิทัี่

ไมี่มี่ข้อรื่้องเรื่่ยนใด้ ๆ ที่ั�งจากบุุคคลภายในและภายนอก

ผู้ลการื่ด้ำเนินงานของปี 2564 แบุ่งเป็นกลุ่มีธิุรื่กิจ ด้ังน่�

1. ธิุรื่กิจส่�อและคอนเที่นติ์ 

- Consumer IT Media ส่�อที่างด้้านไอที่่สำหรื่ับุผู้้้บุริื่โภค ให้ข้อมี้ลในการื่ตัิด้สินใจเล่อกซึ่่�อสินค้าของผู้้้บุริื่โภค 

ผู้่านชุ่องที่างเวั็ปไซึ่ติ์ Commartthailand และ Techhub บุรื่ิษัที่ยังได้้รื่่วัมีมี่อกับุ Facebook, TikTok และ Blockdit ใน

การื่สรื่้างคอนเที่นติ์ ที่ำให้สามีารื่ถืสรื่้างรื่ายได้้จากการื่เข้าชุมีหรื่่ออ่านบุที่ควัามี

- Business Media ได้้แก ่นติิยสารื่ Business+เป็นนติิยสารื่ด้า้นการื่วัเิครื่าะหธ์ิรุื่กิจสำหรัื่บุผู้้บุ้ริื่หารื่ และนิติยสารื่

ฉับุบัุพีเิศษ “Top 1000” โด้ยในปีที่่�ผู่้านมีายงัคงได้้รื่บัุการื่สนบัุสนนุอย่างต่ิอเน่�อง และม่ีผู้้บุ้รื่หิารื่รื่ะด้บัุสง้ให้เกย่รื่ติข่ิ�นหน้าปก 

2. ธิุรื่กิจด้้านการื่จัด้งาน 

- งาน Commart ในปี 2564 บุรื่ิษัที่จัด้งานได้้เพี่ยง 2 ครื่ั�ง เน่�องจากสถืานการื่ณ์โควัิด้-19 รื่ัฐบุาลปรื่ะกาศ 

ล็อกด้าวัน์ในชุ่วังไติรื่มีาสที่่� 2-3 บุรื่ิษัที่จ่งมี่การื่ปรื่ับุแผู้นธิุรื่กิจในการื่หารื่ายได้้เพีิ�มี ด้ังน่�

 • งาน Commart Brand Week ในชุ่วังล็อคด้าวัน์ได้้มี่การื่รื่่วัมีมี่อกับุพีันธิมีิติรื่จัด้งานในรื่้ปแบุบุออนไลน์ โด้ย

ใชุ้คอนเที่นติ์แนะนำสินค้า เพี่�อด้่งผู้้้บุรื่ิโภคให้ไปซึ่่�อสินค้าผู้่านที่างชุ่องที่างออนไลน์ ซึ่่�งผู้ลติอบุรื่ับุค่อนข้างด้่ และจะเข้ามีา

เป็นกิจกรื่รื่มีใหมี่ที่่�สามีารื่ถืเพีิ�มีรื่ายได้้ให้กับุบุรื่ิษัที่ 

 • งาน Commart Award เป็นงานมีอบุรื่างวััลให้กับุสินค้าไอที่่ที่่�ได้้รื่ับุควัามีนิยมี
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- งาน Thailand Top Company Award เป็นการื่ต่ิอยอด้ธุิรื่กิจจากนิติยสารื่ Business+ Top 1000 งาน 

Thailand Top SME Award กลุ่มีเป้าหมีายค่อองค์กรื่ขนาด้กลางและขนาด้ย่อมี และงาน Product of the year จากการื่

คลายล็อกด้าวัน์ ที่ำให้บุรื่ิษัที่สามีารื่ถืจัด้งานออฟไลน์ได้้ในไติรื่มีาส 4 

- งาน Product Innovation Award ในปี 2564 เป็นครื่ั�งแรื่กที่่�จัด้งานในรื่้ปแบุบุ Virtual โด้ยผู้้้มีอบุรื่างวััลและ

ผู้้้รื่ับุมีอบุรื่างวััลจะไมี่ได้้พีบุกัน แติ่จะถื่ายภาพีและจัด้ที่ำเป็นวั่ด้่โอเพี่�อเผู้ยแพีรื่่และปรื่ะชุาสัมีพีันธิ์งาน ซึ่่�งมี่หลายองค์กรื่

สนใจติิด้ติ่อเข้ามีาให้จัด้งานในรื่้ปแบุบุเด้่ยวักัน 

- งาน Thailand Digital Transformation Week 2021 รื่่วัมีมี่อกับุสำนักงานพีัฒินาธิุรื่กรื่รื่มีที่างอิเล็กที่รื่อนิกส์ 

หรื่่อ ETDA และสภาอุติสาหกรื่รื่มีแห่งปรื่ะเที่ศไที่ย เป็นงานออนไลน์ 100% จัด้รื่้ปแบุบุ Virtual platform 

- งานออกรื่้านคณะภรื่ิยาที่้ติ จัด้รื่้ปแบุบุ Virtual platform เป็นงานติ่อเน่�องจากงานกาชุาด้ โด้ยคณะภรื่ิยาที่้ติ

จาก 50 กว่ัาปรื่ะเที่ศมีาร่ื่วัมีกันออกร้ื่าน จากมีาติรื่การื่การื่จำกัด้จำนวันคนเขา้ร่ื่วัมีงาน จง่ม่ีการื่จัด้ที่ำรื่ะบุบุ e-commerce 

สำหรื่ับุล้กค้าที่่�ไมี่สะด้วักมีาซึ่่�อสินค้า ล้กค้าติ่างจังหวััด้ ที่ำให้สามีารื่ถืขยายในการื่เข้าถื่งได้้อย่างไมี่จำกัด้

- งาน Empowering Tech Tourism จัด้งานให้กับุการื่ที่่องเที่่�ยวัแห่งปรื่ะเที่ศไที่ย โด้ยให้ผู้้้ปรื่ะกอบุการื่ และ 

Startup ที่่�ที่ำเก่�ยวักับุการื่ที่่องเที่่�ยวั สามีารื่ถืเข้าถื่ง พีบุปะ แลกเปล่�ยนข้อมี้ลผู้่านแพีลติฟอรื่์ติ จัด้รื่้ปแบุบุ Virtual 100%

- Prime Minister’s Insurance Awards ปรื่ะจำปี 2564 พีิธิ่มีอบุรื่างวััล รื่างวััลปรื่ะกันภัยด้่เด้่นครื่บุวังจรื่ เป็น

รื่ายได้้ที่่�ติ่อยอด้มีาจากการื่จัด้งาน Product Innovation Award ในรื่้ปแบุบุ Virtual Event

- TED Fund Market Scaling UP จัด้งานรื่้ปแบุบุ Virtual Event Platform ติ่อยอด้มีาจากการื่จัด้งาน 

Empowering Tech Tourism จดั้รื่ป้แบุบุ Virtual Event Platform และจัด้งาน Open House ในการื่เปิด้ติวััแพีลติฟอร์ื่มี

- งานกาชุาด้ ปรื่ะจำปี 2564 ซึ่่�งจัด้งานเป็นปีที่่� 2 ในรื่้ปแบุบุ Virtual Event Platform ในปีน่�การื่จัด้งาน 

ใกล้เค่ยงกับุ Metaverse เรื่ิ�มีมี่ Avatar อย้่ในแผู้นที่่�สามีารื่ถืเด้ินไปติามีจุด้ติ่าง ๆ ได้้ 

3. ธิุรื่กิจบุรื่ิการื่ด้ิจิที่ัล 

- Digital เป็นส่วันงานที่่�สำคัญในการื่ Implement การื่จัด้งานรื่้ปแบุบุ Virtual แติ่ที่างด้้าน Digital Agency ก็

ยังมี่ล้กค้าอย่างติ่อเน่�อง

- Wisimo ในส่วัน eLearning Platform บุรื่ิษัที่มี่การื่ปิด้บุรื่ิษัที่ขนาด้ใหญ่เพีิ�มีข่�น 1 รื่าย และมี่การื่พีัฒินา

แพีลติฟอรื่ม์ีอย่างต่ิอเน่�อง เชุน่ Future Competency Assessment และมีก่ารื่เพีิ�มี Feature Face recognition สามีารื่ถื

ติรื่วัจสอบุใบุหน้าย่นยันติัวัตินได้้ ซึ่่�ง Feature น่�จะชุ่วัยเพีิ�มีศักยภาพีในการื่ขายให้ด้่ยิ�งข่�น 

ผู้ลการื่ด้ำเนนิงานของบุรื่ษัิที่ ในรื่อบุปีบุญัชุ่ สิ�นสดุ้วันัท่ี่� 31 ธินัวัาคมี 2564 บุรื่ษิทัี่มีร่ื่ายได้้จำนวัน 169.22 ล้านบุาที่ 

ลด้ลงจากปีก่อน จำนวัน 55.55 ล้านบุาที่ หรื่่อลด้ลงรื่้อยละ 24.71 และมี่กำไรื่สุที่ธิิจำนวัน 5.20 ล้านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจาก 

ปีก่อน จำนวัน 1.64 ล้านบุาที่ หรื่่อเพีิ�มีข่�นรื่้อยละ 46.01 

นายสถาพร ผัังนิรันดร์ ผั้้ถือหุ้น กล่าวัขอบุคุณ บุรื่ิษัที่ที่่�จัด้การื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นแบุบุ Face to Face และมี่ข้อ 

ซึ่ักถืามีวั่า ในหน้าที่่� 23 ของรื่ายงานปรื่ะจำปี ข้อมี้ลที่างการื่เงินโด้ยสรืุ่ป ติัวัเลขของปี 2564 ด้่ข่�นทีุ่กธิุรื่กิจ ขอสอบุถืามี 

เพีิ�มีเติิมีอัติรื่ากำไรื่ขั�นติ้น 29.84 มี่รื่ายได้้มีาจากงานด้้านไหนบุ้าง

นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการแลิะประธานเจ้้าหน้าท่�บุริหาร ชุ่�แจงวั่า เน่�องสถืานการื่ณ์โควัิด้-19 ที่ำให้ล้กค้ามี่

การื่จัด้งานในรื่ป้แบุบุไฮบุริื่ด้มีากข่�น ซึ่่�งค่าใชุจ่้ายต่ิาง ๆ  มีาจากแพีลติฟอร์ื่มีที่่�ม่ีการื่ลงทุี่นมีาแล้วั และในไติรื่มีาส 3 ไม่ีสามีารื่ถื

จัด้งานคอมีมีารื่์ติได้้ ซึ่่�งเป็นงานที่่�มี่ค่าใชุ้จ่ายและติ้นทีุ่นส้ง จ่งที่ำให้มี่อัติรื่ากำไรื่ขั�นติ้นเพีิ�มีข่�น

นายสถาพร ผัังนิรันดร์ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อสังเกติุเพีิ�มีเติิมี ในปี2564 บุรื่ิษัที่ขาด้ทีุ่นสุที่ธิิหมีด้ เป็นกำไรื่สุที่ธิิแล้วั 

นายฉััตรชััย ส่องแสงเจ้ริญ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อซึ่ักถืามีวั่า สัด้ส่วันของแติ่ละกลุ่มีธิุรื่กิจของบุรื่ิษัที่มี่สัด้ส่วันเที่่าไรื่ ที่่�ผู้่าน

มี่การื่เปล่�ยนแปลงธิุรื่กิจมีาที่างด้้าน Digital มีากข่�น และอนาคติมี่แนวัโน้มีที่่�จะมี่การื่พีัฒินาอะไรื่เก่�ยวักับุ Digital ไหมี

น.ส.พรปว่ีณ์ ์สหวัีฒนพงศ์ ผั้อ้ำนวียการฝ่า่ยบัุญชัแ่ลิะการเงิน ชุ่�แจงว่ัา อตัิรื่าส่วันด้้านรื่ายได้ ้ในแบุบุแสด้งรื่ายการื่

ข้อมี้ลปรื่ะจำปี 2564 หน้า 22 บุรื่ิษัที่มี่รื่ายได้้ส่�อ 27% การื่จัด้งานนิที่รื่รื่ศการื่ 34% และบุรื่ิการื่ด้ิจิที่ัล 39%
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นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการแลิะประธานเจ้้าหน้าท่�บุริหาร ชุ่�แจงว่ัา การื่ปรัื่บุเปล่�ยนองค์กรื่เพี่�อเข้าส้่ดิ้จิที่ัล 

มีากข่�น ด้ังน่�

1. ด้้านส่�อ โซึ่เชุ่ยลมี่เด้่ยเข้ามีาที่ำให้มี่การื่แข่งขันส้งข่�น บุรื่ิษัที่มี่ควัามีมีุ่งมีั�นที่่�จะพีัฒินาในแพีลติฟอรื่์มี Virtual 

Event อย่างติ่อเน่�องให้มี่ควัามีใกล้เค่ยงกับุ Metaverse และใชุ้ Feature Function ของ AR, VR ติ่าง ๆ  เข้ามีาเพี่�อให้เกิด้

ปรื่ะโยชุน์ส้งสุด้

2. แพีลติฟอรื่์มี Wisimo บุรื่ิษัที่ได้้ที่ำการื่ศ่กษาและพีัฒินาเรื่่�องการื่ที่ำ Face recognition เพี่�อปรื่ะโยชุน์ในการื่

รื่ะบุตุิวััตินผู้้ใ้ชุง้าน เชุน่ การื่ติอ่อายตัุิวัแที่นปรื่ะกนัปจัจบัุุนไมีส่ามีารื่ถืติอ่อายตุิวััแที่นได้ ้สถืาบุนัการื่ศก่ษาติอ้งการื่การื่ยน่ยนั

ติัวัตินในการื่เรื่่ยน การื่สอบุ การื่เพีิ�มี Feature “Face recognition” จะที่ำให้สามีารื่ถืที่ำกิจกรื่รื่มีในรื่้ปแบุบุออนไลน์ได้้ 

และในอนาคติยังสามีารื่ถืใชุ้กบัุงานส่วันอ่�นที่่�ต้ิองการื่การื่ยน่ยนัติวัับุุคคลได้้ ซ่ึ่�งจะเป็นแนวัที่างท่ี่�บุริื่ษัที่จะพีฒัินา Product ต่ิอไป

นายฉััตรชััย ส่องแสงเจ้ริญ ผั้้ถือหุ้น ม่ีข้อซัึ่กถืามีเพีิ�มีเติิมีว่ัา บุรื่ิการื่ด้้านดิ้จิทัี่ลโครื่งสรื่้างของ Wisimo และ  

Virtual event มี่รื่ายได้้และติ้นทีุ่นเที่่าไรื่ 

น.ส.พรปวี่ณ์์ สหวีัฒนพงศ์ ผั้้อำนวียการฝ่่ายบุัญชั่แลิะการเงิน ชุ่�แจงวั่า ในส่วันของบุรื่ิการื่ด้ิจิที่ัลปรื่ะกอบุ ด้้วัย 2 

ธิุรื่กิจ ค่อ Digital Agency และ Wisimo ซึ่่�งรื่ายได้้ในส่วัน Wisimo จะค่อนข้างส้งกวั่า Digital เน่�องจากมี่การื่รื่ับุจ้างพีัฒินา 

Application ในส่วันรื่ายได้้รื่ะบุบุ Wisimo เรื่ิ�มีมี่รื่ายได้้จรื่ิง ปรื่ะมีาณปลายปี 2564 และติ้นปี 2565

นายฉััตรชััย ส่องแสงเจ้ริญ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อซึ่ักถืามีเพีิ�มีเติิมีวั่า รื่ายได้้และติ้นทีุ่นของ Wisimo และ Virtual Event 

ปรื่ะมีาณเที่่าไรื่

นายมินทร์ อิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบุริหาร ชุ่�แจงวั่า รื่ายได้้และติ้นทีุ่นของของ Wisimo และ Virtual Event 

ด้ังน่�

- Virtual Event โปรื่เจคเล็กปรื่ะมีาณ 3-4 ล้านบุาที่ โปรื่เจคใหญ่ปรื่ะมีาณ 10-12 ล้านบุาที่ แล้วัแต่ิขนาด้ของงาน 

ปรื่ะเมีินจากควัามีติ้องการื่ของล้กค้า ในส่วันการื่จัด้งานแบุบุ Physical มี่ควัามีสามีารื่ถืในการื่ที่ำ GP ปรื่ะมีาณ 40-50%

- Wisimo รื่ะบุบุ 2-3 ล้านบุาที่ และเชุ่าใชุ้ Cloud ปรื่ะมีาณ 0.6 – 1 ล้านบุาที่ โด้ย Wisimo มี่ควัามีสามีารื่ถืใน

การื่ที่ำกำไรื่ในชุ่วังเรื่ิ�มีติ้น 20-30% ถื้าการื่ลงทีุ่นเสถื่ยรื่แล้วั และรื่ะบุบุมี่ควัามีสามีารื่ถืในการื่สรื่้างรื่ายได้้มีากข่�นจะที่ำให้ 

GP สามีารื่ถืเพีิ�มีข่�นได้้อ่ก 40-50%

นายฉัตัรชัยั สอ่งแสงเจ้ริญ ผู้้ถ้ือ่หุน้ ม่ีขอ้ซึ่กัถืามีเพีิ�มีเติมิีวัา่ อยากที่รื่าบุว่ัาปทีี่่�แลว้ัสดั้สว่ันรื่ายได้ข้อง Wisimo และ 

Virtual event มี่เที่่าไรื่

นายมน้ เลิ่ยวีไพโรจ้น์ ชุ่�แจงวั่า ขอชุ่�แจงในวัารื่ะสุด้ที่้ายรื่ะหวั่างรื่อค้นหาคำติอบุอย้่ และขอเข้าส้่วัารื่ะถืัด้ไปก่อน

วัารื่ะน่�เป็นวัารื่ะเพี่�อที่รื่าบุจ่งไมี่มี่การื่ลงคะแนนเส่ยง

ที่่�ปรื่ะชุุมีรื่ับุที่รื่าบุรื่ายงานปรื่ะจำปี 2564 และรื่ายงานของคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่

วัาระที� 3 พีิจารณาอนัุมัติงบแสืดงฐานัะกัารเงินั และงบกัําไรขาดทุนัเบ็ดเสืร็จของบริษััท สืําหรับรอบปีบัญชิี สืิ�นัสืุด  

 ณ วัันัที� 31 ธัันัวัาคม 2564 ซึ่่�งผู้่านักัารตรวัจสือบจากัผู้้�สือบบัญชิีรับอนัุญาตแล�วั

ปรื่ะธิานฯ ได้้เสนอให้ที่่�ปรื่ะชุุมีพีิจารื่ณาอนุมีัติิงบุการื่เงิน ซึ่่�งที่่�ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่พีิจารื่ณาแล้วัเห็นวั่า   

งบุการื่เงนิดั้งกลา่วัได้ผู้้า่นการื่รื่บัุรื่องจากผู้้ส้อบุบุญัชุถ่ืก้ติอ้งและเหน็ควัรื่ใหผู้้้ถ้ือ่หุน้อนมุีตัิ ิด้งัรื่ายละเอย่ด้ที่่�ปรื่ากฏในรื่ายงาน

ปรื่ะจำปีหน้า 114-145 และขอเชุญิน.ส.พีรื่ปวัณ์่ สหวัฒัินพีงศ์ ผู้้อ้ำนวัยการื่ฝ่า่ยบัุญชุแ่ละการื่เงิน ชุ่�แจงงบุการื่เงินของบุริื่ษทัี่

สำหรื่ับุปี 2564 ให้ที่่านผู้้้ถื่อหุ้นรื่ับุที่รื่าบุ

น.ส.พรปวี่ณ์์ สหวีัฒนพงศ์ ผั้้อำนวียการฝ่่ายบุัญชั่แลิะการเงิน ชุ่�แจงวั่า โครื่งสรื่้างงบุแสด้งฐานะการื่เงิน ณ วัันที่่� 

31 ธิันวัาคมี 2564 ใกล้เค่ยงกับุปีก่อน โด้ยบุรื่ิษัที่มี่สินที่รื่ัพีย์รื่วัมี 258 ล้านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 8 ล้านบุาที่ รื่ายการื่ที่่�

เปล่�ยนแปลงมีาจากการื่นำเงินสด้และล้กค้ามีาฝ่ากเงินฝ่ากปรื่ะจำ 3-6 เด้่อน หน่�สินรื่วัมีจำนวัน 44 ล้านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจาก

ปีก่อน 2 ล้านบุาที่ และส่วันของผู้้้ถื่อหุ้น 213 ล้าน เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 5 ล้านบุาที่ จากผู้ลปรื่ะกอบุการื่ปรื่ะจำปี 2564
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อัติรื่าส่วันสภาพีคล่อง Current Ratio ปี 2564 อย้่ที่่� 5.02 เที่่า ใกล้เค่ยงกับุปีก่อนที่่� 5.09 เที่่า อัติรื่าส่วันหน่�สิน

ติ่อทุี่นอย้่ที่่� 0.21 เท่ี่า แสด้งว่ัาบุริื่ษัที่ยังม่ีสภาพีคล่องและควัามีสามีารื่ถืในการื่ชุำรื่ะหน่�รื่ะยะสั�นด้่ และมี้ลค่าติามีบัุญชุ ่

ติ่อหุ้นอย้่ที่่� 0.46 บุาที่ ใกล้เค่ยงกับุปีก่อน

งบุกำไรื่ขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสรื่็จปี 2564 บุรื่ิษัที่มี่รื่ายได้้รื่วัมี 169 ล้านบุาที่ ลด้ลงจากปีก่อน 56 ล้านบุาที่ หรื่่อลด้ลง 

รื่อ้ยละ 24.71 รื่ายได้ท้ี่่�ลด้ลงมีาจากรื่ายได้โ้ครื่งการื่พิีเศษซึ่่�งจบุโครื่งการื่เม่ี�อติน้ป ีและจากโควิัด้-19 ที่ำใหบุ้รื่ษิทัี่ไมีส่ามีารื่ถื

จดั้งานคอมีมีาร์ื่ติ 1 งาน ติน้ที่นุของบุริื่ษัที่อย่้ที่่� 118 ลา้นบุาที่ ลด้ลงจากปีกอ่น 63 ลา้นบุาที่ หรื่อ่ลด้ลงร้ื่อยละ 35 สอด้คล้อง

กับุรื่ายได้้ที่่�ลด้ลง บุรื่ิษัที่ม่ีกำไรื่ขั�นต้ิน 50 ล้านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 6.2 ล้านบุาที่ ค่าใชุ้จ่ายในการื่ขายและบุริื่หารื่ 

45 ล้านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 6 ล้านบุาที่ หรื่่อเพีิ�มีข่�นรื่้อยละ 15 เน่�องจากปีก่อนคณะกรื่รื่มีการื่ ผู้้้บุรื่ิหารื่ และพีนักงาน

ที่กุคนรื่ว่ัมีกนัลด้เงนิเด้อ่นบุางสว่ัน เพี่�อลด้ภารื่ะของบุรื่ษิทัี่ในชุว่ังโควัดิ้-19 และในปนี่�มีค่า่ใชุจ้า่ยที่่�ปรื่ก่ษาที่างการื่เงนิปรื่ะเมีนิ

มี้ลค่าบุรื่ิษัที่ในการื่ที่ำ Tender offer ให้ผู้้้ถื่อหุ้นรื่ายย่อย ส่งผู้ลให้บุรื่ิษัที่มี่กำไรื่สุที่ธิิ 5.20 ล้านบุาที่ เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 1.6 

ล้านบุาที่ อัติรื่ากำไรื่ขั�นติ้นอย้่ที่่� 29.84% เพีิ�มีข่�นจากปีก่อนที่่�มี่อัติรื่ากำไรื่ขั�นติ้นอย้่ที่่� 19.53% เน่�องจากรื่ายได้้ที่่�ลด้ลงเป็น

รื่ายได้้ที่่�ม่ีต้ินที่นุสง้จ่งที่ำให้อตัิรื่ากำไรื่ขั�นต้ินสง้ข่�น อตัิรื่ากำไรื่สทุี่ธิอิย้ท่่ี่� 3.07% และอตัิรื่ากำไรื่ต่ิอหุน้อย่้ท่ี่� 0.011 บุาที่ต่ิอหุ้น 

นายสถาพร ผัังนิรันดร์ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อเสนอแนะด้ังน่� จากปีที่่�แล้วัมี่การื่ให้ควัามีเห็นเรื่่�องสภาพีคล่องของบุรื่ิษัที่ ถื่ง

แมี้วั่าปีน่�บุรื่ิษัที่สามีารื่ถืล้างขาด้ทีุ่นสะสมีจากการื่ด้ำเนินงานแล้วั แติ่ยังมี่ควัามีกังวัลเรื่่�องสภาพีคล่องส่วันเกิน ซึ่่�งบุรื่ิษัที่ได้้

นำเงินสด้ลงทีุ่นในสินที่รื่ัพีย์หมีุนเวั่ยนที่างการื่เงินอ่�นเป็นการื่ลงทีุ่นแล้วัได้้ด้อกเบุ่�ย ถื้าบุรื่ิษัที่นำเงินมีาลงทีุ่นในส่วันของ

บุรื่ิษัที่เองคาด้วั่าน่าจะสามีารื่ถืได้้ผู้ลติอบุแที่นมีากกวั่าน่�

นายมน้ เลิ่ยวีไพโรจ้น์ กลิ่าวี ขอบุค์ุณ์สำหรับุค์ำแนะนำ

ที่่�ปรื่ะชุมุีได้พิ้ีจารื่ณาแล้วั มีม่ีติเิป็นเอกฉันัท์ี่ อนมุีตัิงิบุแสด้งฐานะการื่เงิน และงบุกําไรื่ขาด้ทุี่นเบ็ุด้เสร็ื่จของบุริื่ษทัี่ 

สําหรื่ับุรื่อบุปีบุัญชุ่ สิ�นสุด้ ณ วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 2564 ซึ่่�งผู้่านการื่ติรื่วัจสอบุจากผู้้้สอบุบุัญชุ่รื่ับุอนุญาติแล้วั ด้้วัยคะแนน

เส่ยง ด้ังน่�

- เห็นด้้วัย 325,586,700 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 100.00

- ไมี่เห็นด้้วัย 0 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 0.00

- บุัติรื่เส่ย 0 เส่ยง  

- งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

วัาระที� 4  พีิจารณาอนัุมัติงดจ่ายเงินัปันัผู้ล สืำหรับผู้ลกัารดำเนัินังานัสืิ�นัสืุด ณ วัันัที� 31 ธัันัวัาคม 2564

ปรื่ะธิานฯ ได้้แจ้งให้ที่่�ปรื่ะชุุมีที่รื่าบุวั่า จากผู้ลการื่ด้ำเนินงานของบุรื่ิษัที่ ในรื่อบุปีบุัญชุ่ สิ�นสุด้วัันที่่� 31 ธิันวัาคมี 

2564 บุรื่ิษัที่มี่รื่ายได้้จำนวัน 169.22 ล้านบุาที่ กำไรื่สุที่ธิิจำนวัน 5.20 ล้านบุาที่ และกำไรื่ขาด้ทีุ่นเบุ็ด้เสรื่็จรื่วัมีสำหรื่ับุปี

จำนวัน 5.07 ล้านบุาที่ และมี่ขาด้ทีุ่นสะสมียกมีาจำนวัน 3.28 ล้านบุาที่ ที่ำให้บุรื่ิษัที่มี่กำไรื่สะสมีที่่�ยังไมี่ได้้จัด้สรื่รื่เพี่ยง 

1.79 ล้านบุาที่ ปรื่ะกอบุกับุจากสถืานการื่ณ์เศรื่ษฐกิจที่่�ยังไมี่แน่นอน ด้ังนั�น ที่่�ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่จ่งเห็นสมีควัรื่

งด้จ่ายเงินปันผู้ล จ่งเสนอที่่�ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นอนุมีัติิงด้จ่ายเงินปันผู้ล

นายสถาพร ผัังนิรันดร์ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อแนะนำวั่า ในปี 2564 บุรื่ิษัที่ไมี่มี่เงินปันผู้ล แติ่คาด้วั่าปีหน้าจะมี่เงินปันผู้ล

ให้กับุผู้้้ถื่อหุ้น

ที่่�ปรื่ะชุุมีได้้พิีจารื่ณาแล้วั ม่ีมีติิเป็นเอกฉัันท์ี่ อนุมีัติิงด้จ่ายเงินปันผู้ลสำหรัื่บุผู้ลการื่ด้ำเนินงานสิ�นสุด้วัันท่ี่� 31 

ธิันวัาคมี 2564 ติามีที่่�เสนอข้างติ้น ด้้วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่� 

- เห็นด้้วัย 325,586,700 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 100.00

- ไมี่เห็นด้้วัย 0 เส่ยง  คิด้เป็นรื่้อยละ 0.00

- บุัติรื่เส่ย 0 เส่ยง  

- งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง 
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สืิ�งที�สื่งมาด�วัย ลำดับที� 1

วัาระที� 5 พีิจารณาอนัุมัติกัารแต่งตั�งกัรรมกัารแทนักัรรมกัารที�ต�องออกัตามวัาระ   

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณาค่าติอบุแที่นได้้เสนอให้ท่ี่�ปรื่ะชุุมีพิีจารื่ณาและอนุมีัติิการื่แต่ิงติั�งกรื่รื่มีการื่

แที่นกรื่รื่มีการื่ที่่�ติอ้งออกติามีวัารื่ะติามี พี.รื่.บุ. มีหาชุนจำกดั้ พี.ศ. 2535 และขอ้บุงัคบัุของบุรื่ษิทัี่ขอ้ที่่� 17 กาํหนด้วัา่ในการื่

ปรื่ะชุุมีสามัีญผู้้้ถื่อหุ้นปรื่ะจําปีทีุ่กครื่ั�งให้กรื่รื่มีการื่ออกจากติำแหน่งจำนวันหน่�งในสามีของจำนวันกรื่รื่มีการื่ที่ั�งหมีด้ 

ถื้าจำนวันกรื่รื่มีการื่ที่่�จะแบุ่งออกให้ติรื่งเป็นสามีส่วันไม่ีได้้ ก็ให้ออกโด้ยจำนวันใกล้ท่ี่�สุด้กับุส่วันหน่�งในสามี ส่วันปีหลัง ๆ 

ติอ่ไปให้กรื่รื่มีการื่คนที่่�อย้ใ่นติำแหน่งนานที่่�สุด้เปน็ผู้้อ้อกจากติำแหน่ง โด้ยในปีน่�กรื่รื่มีการื่ที่่�ต้ิองออกจากตํิาแหน่งกรื่รื่มีการื่

ของบุรื่ิษัที่ติามีกําหนด้วัารื่ะมี่จำนวันที่ั�งสิ�น 3 ที่่าน มี่รื่ายนามี ด้ังน่� 

1.  นายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์   กรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

2.  นายปรื่ะย้รื่ รื่ัตินไชุยานนที่์  กรื่รื่มีการื่

3.  พีล.อ.ติ.หญิง พีญ. อิศรื่ญา สุขเจรื่ิญ กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

ที่ั�งน่�ปรื่ะวััติิโด้ยสังเขปส่งให้ที่่านแล้วัติามีหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมีหน้า 17-19

บุรื่ิษัที่ได้้เปิด้โอกาสให้ผู้้้ถื่อหุ้นเสนอชุ่�อบุุคคลท่ี่�ม่ีคุณสมีบัุติิเหมีาะสมี เข้ารื่ับุการื่พิีจารื่ณาเล่อกติั�งเป็นกรื่รื่มีการื่

ติามีกรื่ะบุวันการื่คัด้เล่อกล่วังหน้าติั�งแติ่วัันที่่� 1–31 ธิันวัาคมี 2564 ผู้่านที่างเวั็บุไซึ่ติ์ของบุรื่ิษัที่ ปรื่ากฏวั่าไมี่มี่ผู้้้ถื่อหุ้น 

รื่ายใด้เสนอชุ่�อบุุคคลที่่�เหมีาะสมีเข้ารื่ับุการื่เล่อกติั�งเป็นกรื่รื่มีการื่

สำหรัื่บุหลักเกณฑ์์ในการื่คัด้เล่อก บุรื่ิษัที่ได้้มี่การื่แติ่งติั�งคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่นข่�นมีา  

ซึ่่�งคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณาค่าติอบุแที่นเป็นผู้้ท้ี่ำการื่สรื่รื่หา โด้ยพิีจารื่ณาคัด้เลอ่กบุคุคลที่่�ม่ีคณุวุัฒิ ิควัามีร้้ื่ ควัามี

สามีารื่ถื และปรื่ะสบุการื่ณ์ อันจะเป็นปรื่ะโยชุน์ติ่อการื่ด้ำเนินธิุรื่กิจ และมี่คุณสมีบัุติิติามีท่ี่�กฎหมีายบุริื่ษัที่มีหาชุนจำกัด้ 

พี.ศ. 2535 และปรื่ะกาศของคณะกรื่รื่มีการื่กำกับุหลักที่รื่ัพีย์และติลาด้หลักที่รื่ัพีย์ และปรื่ะกาศของติลาด้หลักที่รื่ัพีย์ 

แหง่ปรื่ะเที่ศไที่ยที่่�เก่�ยวัข้องกำหนด้ และสามีารื่ถือุที่ศิเวัลาให้กบัุบุริื่ษทัี่ได้อ้ย่างเต็ิมีที่่� จากนั�นคณะกรื่รื่มีการื่บุริื่ษทัี่จะที่ำการื่

พีิจารื่ณาบุุคคลติามีที่่�คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและกำหนด้ค่าติอบุแที่นที่่�เสนอมีา 

ในวัารื่ะน่� พีล.อ.ติ.หญิง พีญ. อิศรื่ญา สุขเจรื่ิญ กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะที่่�ติ้องออกติามีวัารื่ะนั�น จะด้ำรื่งติำแหน่งเกินกวั่า 

9 ปีต่ิอเน่�องกนั ถ้ืารื่วัมีรื่ะยะเวัลาที่่�จะด้ำรื่งติำแหน่งจนครื่บุวัารื่ะน่� ที่างคณะกรื่รื่มีการื่พีจิารื่ณาแล้วัเหน็ว่ัา พีล.อ.ติ.หญงิ พีญ. 

อิศรื่ญา สุขเจริื่ญ เป็นกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะที่่�ม่ีควัามีร้้ื่ควัามีสามีารื่ถื และม่ีปรื่ะสบุการื่ณ์ในการื่ที่ำงานท่ี่�เป็นปรื่ะโยชุน์ติ่อธุิรื่กิจ

ของบุรื่ิษัที่ สามีารื่ถืให้ควัามีเห็นได้้อย่างเป็นอิสรื่ะและเป็นไปติามีหลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข้อง จ่งขอเสนอชุ่�อเป็นกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

ของบุรื่ิษัที่อ่กวัารื่ะหน่�งติามีมีติิที่่�ปรื่ะชุุมีข้างติ้น

ในการื่น่� คณะกรื่รื่มีการื่พีิจารื่ณาแล้วั เห็นควัรื่ติามีที่่�คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่นเสนอวั่า 

กรื่รื่มีการื่ที่ั�ง 3 ที่่านมี่ควัามีรื่้้ควัามีสามีารื่ถื และเหมีาะสมี สมีควัรื่แติ่งติั�งกลับุเข้าด้ำรื่งติำแหน่งเป็นกรื่รื่มีการื่ของบุรื่ิษัที่อ่ก

วัารื่ะหน่�ง  

เพี่�อให้เป็นไปติามีหลักการื่กำกับุการื่ด้้แลกิจการื่ที่่�ด้่ บุรื่ิษัที่ขอให้ผู้้้ถื่อหุ้นลงคะแนนเส่ยงแต่ิงติั�งกรื่รื่มีการื่เป็น 

รื่ายบุุคคล และขอเก็บุใบุลงคะแนนที่ั�งหมีด้ เห็นด้้วัย ไมี่เห็นด้้วัย และงด้ออกเส่ยง แติ่เพี่�อควัามีรื่วัด้เรื่็วัขอเก็บุผู้ลคะแนน

ไม่ีเหน็ด้ว้ัย และงด้ออกเสย่งกอ่น สำหรื่บัุบุตัิรื่ลงคะแนนเหน็ด้ว้ัย ขอใหผู้้้ถ้ือ่หุน้ที่กุที่า่นกรื่ณุาสง่ใหเ้จา้หนา้ที่่�ด้า้นหนา้ปรื่ะติ้   

หลงัจบุการื่ปรื่ะชุมุี และขอเชุญิกรื่รื่มีการื่ที่่�พ้ีนจากติำแหน่งติามีวัารื่ะออกจากห้องปรื่ะชุมุีเพ่ี�อควัามีโปร่ื่งใสในการื่ลงมีติกิารื่

แติ่งติั�งกรื่รื่มีการื่ในครื่ั�งน่�

ที่่�ปรื่ะชุุมีได้้พีิจารื่ณาแล้วั มี่มีติิเป็นเอกฉัันที่์ อนุมีัติิแติ่งติั�งนายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์ นายปรื่ะย้รื่ รื่ัตินไชุยานนที่์ และ

มี่มีติิเส่ยงข้างมีาก อนุมีัติิแติ่งติั�ง พีล.อ.ติ.หญิง พีญ. อิศรื่ญา สุขเจรื่ิญ กรื่รื่มีการื่ที่่�ติ้องออกติามีวัารื่ะกลับุเข้าด้ำรื่งติำแหน่ง

กรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่อ่กวัารื่ะหน่�ง ด้้วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่�

5.1 นายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์  ติำแหน่ง กรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

- เห็นด้้วัย 325,586,700 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 100.00

- ไมี่เห็นด้้วัย 0 เส่ยง  คิด้เป็นรื่้อยละ 0.00

- บุัติรื่เส่ย 0 เส่ยง  

- งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง
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5.2 นายปรื่ะย้รื่ รื่ัตินไชุยานนที่์  ติำแหน่ง กรื่รื่มีการื่

- เห็นด้้วัย 325,586,700 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 100.00

- ไมี่เห็นด้้วัย 0 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 0.00

- บุัติรื่เส่ย 0 เส่ยง  

- งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

5.3 พีล.อ.ติ.หญิง พีญ. อิศรื่ญา สุขเจรื่ิญ ติำแหน่ง กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

- เห็นด้้วัย 325,584,600 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ  99.9994

- ไมี่เห็นด้้วัย 2,100 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 0.0006

- บุัติรื่เส่ย 0 เส่ยง  

- งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

วัาระที� 6  พีิจารณาอนัุมัติกัารกัำหนัดค่าตอบแทนักัรรมกัาร

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณาค่าติอบุแที่นได้้เสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุุมีวั่า คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาฯ ได้้ร่ื่วัมีกัน

พีิจารื่ณากำหนด้ค่าติอบุแที่น จากผู้ลการื่ปฏิบุัติิงาน ปรื่ะสบุการื่ณ์ ภารื่ะหน้าที่่� และควัามีรื่ับุผู้ิด้ชุอบุของกรื่รื่มีการื่ โด้ย

เปรื่ย่บุเที่ย่บุอา้งองิกบัุบุรื่ษิทัี่อ่�นที่่�อย้ใ่นอตุิสาหกรื่รื่มีเด้ย่วักนั หรื่อ่ใกล้เคย่งกบัุบุรื่ษิทัี่ โด้ยพิีจารื่ณาการื่กำหนด้ค่าติอบุแที่น

กรื่รื่มีการื่ สำหรื่ับุปี 2565 เป็นจำนวันเงินที่ั�งสิ�น 643,500 บุาที่ต่ิอเด้่อน เพีิ�มีข่�นจากปีก่อน 70,500 บุาที่ต่ิอเด้่อน 

(รื่ายละเอ่ยด้ติามีหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมีหน้า  4-5) 

ติารื่างสรืุ่ปค่าติอบุแที่นกรื่รื่มีการื่ปี 2565 มี่รื่ายละเอ่ยด้ ด้ังน่�

ตำแหนั่งกัรรมกัาร
ค่าตอบแทนัรายเดือนั

(บุาที่ติ่อเด้่อน)
ค่าเบี�ยประชิุม
(บุาที่ติ่อครื่ั�ง) สืิทธัิประโยชินั์อื�นั

คณะกัรรมกัารบริษััท

- ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

- กรื่รื่มีการื่/กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

คณะกัรรมกัารตรวัจสือบ

- ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ

- กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ

คณะกัรรมกัารบริหาร

- ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่

- กรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่

คณะกัรรมกัารสืรรหาฯ

- ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาฯ

- กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาฯ

คณะกัรรมกัารบรรษััทภิิบาล

- ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษทัี่ภบิุาล

- กรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล
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หมายเหตุ : 1. นายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ ได้้รื่ับุการื่อนุมีัติิค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อน 273,000 บุาที่ แติ่เน่�องจากภาวัะเศรื่ษฐกิจจ่งขอรื่ับุค่าติอบุแที่น

รื่ายเด้่อน 200,000 บุาที่ติ่อเด้่อน ติั�งแติ่ เด้่อน เมีษายน 2559 

2. นายมีินที่รื่์ อิงค์ธิเนศ และนายบุุญเลิศ นรื่าไที่ เสนอที่่�จะไมี่รื่ับุค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อนจากการื่ด้ำรื่งติำแหน่งกรื่รื่มีการื่

3. นายมีินที่รื่์ อิงค์ธิเนศ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่ ขอลด้ค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อนลงจากเด้ิมีที่่�เคยได้้รื่ับุอนุมีัติิเด้่อนละ 220,500 บุาที่ เหล่อเด้่อนละ 

150,000 บุาที่ ตัิ�งแติ่กันยายน ปี 2557 คณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ได้้พีิจารื่ณาแล้วัเห็นควัรื่ปรื่ับุค่าติอบุแที่นปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่เที่่ากับุอัติรื่าค่าติอบุแที่นเด้ิมี ค่อ  

เด้่อนละ 220,500 บุาที่

4. ด้รื่. วัิวัสัน เติ่ยวั ยองเพี็ง เสนอที่่�จะไมี่รื่ับุค่าติอบุแที่นรื่ายเด้่อน และค่าเบุ่�ยปรื่ะชุุมีจากการื่ด้ำรื่งติำแหน่งกรื่รื่มีการื่
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ในวัารื่ะน่�ติ้องใชุ้คะแนนเส่ยงไมี่น้อยกวั่า 2 ใน 3 ของจำนวันเส่ยงที่ั�งหมีด้ของผู้้้ถื่อหุ้นซึ่่�งมีาปรื่ะชุุมี

ที่่�ปรื่ะชุุมีได้้พีิจารื่ณาแล้วั มี่มีติิเป็นเอกฉัันที่์ อนุมีัติิค่าติอบุแที่นกรื่รื่มีการื่สำหรื่ับุปี 2565 จำนวัน 643,500 บุาที่

ติอ่เด้อ่น และค่าเบุ่�ยปรื่ะชุมุีคณะกรื่รื่มีการื่ คา่เบุ่�ยปรื่ะชุมุีคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพิีจารื่ณาค่าติอบุแที่น และค่าเบุ่�ยปรื่ะชุมุี

คณะกรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล ครื่ั�งละ 5,000 บุาที่ติ่อที่่านติ่อครื่ั�ง ติามีที่่�เสนอ ด้้วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่�

- เห็นด้้วัย 325,586,700 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 100.00

- ไมี่เห็นด้้วัย 0  เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 0.00

- บุัติรื่เส่ย 0  เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ                    0.00

- งด้ออกเส่ยง                     0 เส่ยง  คิด้เป็นรื่้อยละ                    0.00

          

วัาระที� 7 พีิจารณาอนัุมัติกัารแต่งตั�งผู้้�สือบบัญชิี และกัำหนัดค่าสือบบัญชิี ประจำปี 2565 

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ ได้้เสนอให้ที่่�ปรื่ะชุุมีพิีจารื่ณาอนุมีัติิการื่แต่ิงติั�งผู้้้สอบุบัุญชุ่จากบุริื่ษัที่ สำนักงาน 

อว่ัาย จำกัด้ ได้แ้ก่ น.ส.เกิด้ศริื่ ิกาญจนปรื่ะกาศิติ หรื่อ่น.ส.อรื่วัรื่รื่ณ เติชุวัฒัินสิรื่กิลุ หรื่อ่น.ส.รื่สพีรื่ เด้ชุอาคมี หรื่อ่น.ส.สมุีนา    

พีันธิ์พีงษ์สานนที่์ เป็นผู้้้สอบุบุัญชุ่ของบุรื่ิษัที่ และกำหนด้ค่าสอบุบุัญชุ่ปรื่ะจำปี 2565 เป็นจำนวันเงินไมี่เกิน 1,200,000 

บุาที่ ลด้ลงจากปีก่อนในส่วันค่าติรื่วัจสอบุ BOI 80,000 บุาที่ ที่ั�งน่� ไมี่รื่วัมีค่าใชุ้จ่ายอ่�น ๆ  ที่่�ได้้จ่ายติามีจรื่ิง รื่ายละเอ่ยด้ติามี

หนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมีหน้า 6

ที่่�ปรื่ะชุุมีได้้พีิจารื่ณาแล้วั ม่ีมีติิเป็นเอกฉัันที่์ อนุมีัติิแต่ิงติั�งผู้้้สอบุบัุญชุ่จากบุรื่ิษัที่ สำนักงาน อ่วัาย จำกัด้ และ

กำหนด้ค่าสอบุบุัญชุ่ปรื่ะจำปี 2565 เป็นจำนวันเงิน 1,200,000 บุาที่ ติามีที่่�เสนอ ด้้วัยคะแนนเส่ยง ด้ังน่�

- เห็นด้้วัย 325,586,700 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 100.00

- ไมี่เห็นด้้วัย 0 เส่ยง คิด้เป็นรื่้อยละ 0.00

- บุัติรื่เส่ย 0 เส่ยง  

- งด้ออกเส่ยง 0 เส่ยง

วัาระที� 8  พีิจารณาเรื�องอื�นั ๆ

-

น.ส.พรปว่ีณ์์ สหวัีฒนพงศ์ ผั้้อำนวียการฝ่่ายบัุญชั่แลิะการเงิน ชุ่�แจงว่ัา ส่บุเน่�องจากคำถืามีของผู้้้ถื่อหุ้นรื่ายได้้

ด้ิจิที่ัลในปี 2564 ปรื่ะกอบุด้้วัย รื่ายได้้บุรื่ิการื่ด้ิจิที่ัล 25% Wisimo 55% และโครื่งการื่พีิเศษปรื่ะมีาณ 20% ในปี 2563 

บุรื่ิการื่ด้ิจิที่ัล 10% Wisimo 15% โครื่งการื่พีิเศษ 75% อัติรื่ากำไรื่ขั�นต้ินไมี่รื่วัมีติ้นทุี่นพีนักงานซ่ึ่�งเป็นต้ินทุี่นหลักของ 

หน่วัยงาน บุรื่ิการื่ด้ิจิที่ัล 60-70% Wisimo 50-60% โครื่งการื่พีิเศษ 10-15%

นายสถาพร ผัังนิรันดร์ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อเสนอแนะด้ังน่� ขอให้ ARIP นำเสนอเป้าหมีาย นโยบุาย หรื่่อจะแผู้นการื่

ด้ำเนินงานในปี 2565 เพี่�อเป็นข้อมี้ลในการื่ติิด้ติามีสำหรื่ับุปีหน้า และเป็นการื่ปรื่ะชุาสัมีพีันธิ์อ่กชุ่องที่างสำหรื่ับุผู้้้ถื่อหุ้นที่่�

ติิด้ติามีรื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมีให้ที่รื่าบุ

นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการแลิะประธานเจ้้าหน้าท่�บุริหาร ชุ่�แจงวั่า บุรื่ิษัที่ยังคงรื่ักษามีาติรื่ฐานเด้ิมีท่ี่�ที่ำได้้

สำหรื่ับุปีที่่�แล้วั ถื้าในปี 2565 บุรื่ิษัที่สามีารื่ถืจัด้งานคอมีมีารื่์ติได้้ที่ั�ง 3 ครื่ั�ง และในไติรื่มีาส 1 ยอด้ขายของ Wisimo เติิบุโติ

มีากข่�นอย่างเห็นได้้ชุัด้ ส่วันงาน Virtual Event ยังมี่งานเข้ามีาอย่างติ่อเน่�องบุรื่ิษัที่เชุ่�อวั่าสถืานการื่ณ์จะด้่ข่�นกวั่าปีที่่�แล้วั

นายฉััตรชััย ส่องแสงเจ้ริญ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อซึ่ักถืามีวั่า จากที่่�ให้ข้อมี้ล Digital Service อย้่ที่่� 25% ปรื่ะมีาณ 48 ล้าน

บุาที่ใชุ่หรื่่อไมี่

น.ส.พรปวี่ณ์์ สหวีัฒนพงศ์ ผั้้อำนวียการฝ่่ายบุัญชั่แลิะการเงิน ชุ่�แจงวั่า สัด้ส่วันรื่ายได้้ที่่�แจ้งให้ผู้้้ถื่อหุ้นที่รื่าบุนั�น 

เป็นสัด้ส่วันรื่ายได้้เฉัพีาะธิุรื่กิจบุรื่ิการื่ด้ิจิที่ัล รื่ายได้้ Digital Service มี่รื่ายได้้ปรื่ะมีาณ 15 ล้านบุาที่ 

นายฉััตรชััย ส่องแสงเจ้ริญ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อซึ่ักถืามีเพีิ�มีเติิมี ขอสอบุถืามีนายบุุญเลิศ นรื่าไที่ ที่ำไมีรื่ายได้้ของ Digital 

Agency ถื่งน้อย ในส่วันน่�น่าจะสามีารื่ถืมี่รื่ายได้้มีากกวั่าน่�

สืิ�งที�สื่งมาด�วัย ลำดับที� 1
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นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการแลิะประธานเจ้้าหน้าท่�บุริหาร ชุ่�แจงว่ัา Digital Agency ถื้ามีองค่อส่วันรื่ายได้้

โฆ่ษณา ในสถืานการื่ณ์โควัิด้-19 บุรื่ิษัที่ติ่าง ๆ  ลด้งบุปรื่ะชุาสัมีพีันธิ์ ปัจจุบุันมี่บุรื่ิษัที่ที่่�ให้บุรื่ิการื่ Digital Agency เยอะ และ

ใชุ้รื่าคาในการื่แข่งขันส้ง บุรื่ิษัที่เล่อกรื่ับุโปรื่เจคท่ี่�ใชุ้ Content Base เป็นหลัก เพีรื่าะ ARIP เรื่ิ�มีมีาจากงานคอนเที่นติ์ 

นอกจากน่� ในส่วันงาน Digital service ยังชุ่วัยด้้งาน Virtual Event ส่วันที่่�เป็นออนไลน์ที่ั�งการื่โปรื่โมีที่ การื่พีัฒินา

แพีลติฟอรื่์มีและอ่�น ๆ 

นายฉััตรชััย ส่องแสงเจ้ริญ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อซึ่ักถืามีวั่า ขอที่รื่าบุวัิสัยที่ัศน์ Business Model ในด้้าน Digital จะมี่

แผู้นไปในที่ิศที่างไหนใน 5 ปี นอกเหน่อจากงานที่่�ด้ำเนินธิุรื่กิจอย้่

นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการแลิะประธานเจ้้าหน้าท่�บุริหาร ชุ่�แจงวั่า ARIP เติิบุโติมีาจาก 2 ส่วัน Content และ 

knowledge ถืง่แม้ีแพีลติฟอร์ื่มีหรื่อ่ม่ีเด้ย่เปล่�ยนไป แต่ิ Content ยงัเป็นสิ�งสำคัญ ARIP ยงัจะด้ำเนินธุิรื่กิจโด้ยใชุ ้Content 

และ knowledge เพี่�อเป็นเครื่่�องมี่อที่างด้้านการื่ติลาด้ เพี่�อที่ำให้ผู้้้บุรื่ิโภคสามีารื่ถืนำข้อมี้ลไปติัด้สินใจได้้ โด้ยแนวัคิด้จะ

สอด้คล้องกับุ Wisimo ที่่�บุรื่ิษัที่พีัฒินารื่ะบุบุข่�นมีา Courseware ติ่าง ๆ สามีารื่ถืนำไปพีัฒินาจุด้อ่อนของคนองค์กรื่ติ่าง ๆ 

เพี่�อเข้าส้่ยุค Digital 

นายมินทร์ อิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบุริหาร ชั่�แจงวั่า ในอด้่ติ 5 ปีที่่�มีา ARIP ที่ำธิุรื่กิจส่�อสิ�งพีิมีพี์ ผู้ลิตินิติยสารื่ 

5 เล่มี ปัจจุบุันคงเหล่อ 1 เล่มี บุรื่ิษัที่มี่การื่ปรื่ับุเปล่�ยน (Transform) มีาก การื่ที่ำ Digital Agency ทีุ่กคนสามีารื่ถืที่ำได้้ 

GP 10-15% บุรื่ษิทัี่จ่งเพีิ�มีมีล้ค่าโด้ยการื่ที่ำ Integration Digital Agency นอกจากน่� บุรื่ษิทัี่มีุง่เนน้ในการื่พีฒัินาแพีลติฟอรื่ม์ี 

“Virtual Platform” ให้เป็นที่่�ยอมีรื่ับุของติลาด้ ภายใน 3 ปี บุรื่ิษัที่คาด้วั่าผู้้้นำที่างด้้านโซึ่ล้ชุัน พีัฒินา Digital Platform 

ของ Digital event ในอนาคติ Physical event จะไปรื่่วัมีกับุ Virtual event ในงานกาชุาด้ออนไลน์ที่่�ผู้่านมีาเป็นการื่

จำลอง Metaverse ขนาด้เล็ก มี่หน่วัยงานติ่าง ๆ สนใจติิด้ติ่อมีา ในอนาคติจะถื้าใชุ้งานปรื่ะจำจะขายเป็นแพีลติฟอรื่์มี แติ่

ถืา้งบุปรื่ะมีาณจำกัด้จะให้เชุา่แพีลติฟอร์ื่มี ซึ่่�งเป็นรื่ายได้บุ้ริื่การื่ อตัิรื่ากำไรื่ขั�นติน้ที่่�คาด้ไวั ้40-60% ยกเวัน้หน่วัยงานรื่าชุการื่

ที่่�อัติรื่ากำไรื่ขั�นติ้นติ�ำ ที่่�ติ้องรื่ับุที่ำเพี่�อใชุ้ในการื่อ้างอิง 

ในการื่ขับุเคล่�อนธิุรื่กิจ Knowledge เป็นสิ�งสำคัญ ปัจจุบุันมี่ข้อมี้ลข่าวัสารื่มีากมีาย แติ่การื่ติัด้สินใจยังข่�นอย้่กับุ

บุุคคล คุณภาพีของบุุคลากรื่สำคัญที่่�สุด้ บุรื่ิษัที่จ่งรื่่วัมีมี่อกับุสถืาบุันการื่ศ่กษาเพี่�อพัีฒินาหลักส้ติรื่เพี่�อเพีิ�มีปรื่ะสิที่ธิิภาพี

บุุคคลติามีหลักส้ติรื่ท่ี่�มีหาวิัที่ยาลัยรื่องรัื่บุ โด้ยที่่�บุุคคลสามีารื่ถืเข้ามีาเรื่่ยนได้้โด้ยผู่้านที่างมี่อถ่ือ ที่างเวั็ป หรื่่อท่ี่�ที่ำงานได้้

ติลอด้เวัลา ปจัจบุุนัรื่ะบุบุ Wisimo เปน็ที่่�ยอมีรื่บัุที่ั�งหนว่ัยงานรื่าชุการื่และเอกชุนมีากข่�น โด้ยสรื่า้งควัามีแติกติา่งกบัุบุรื่ษิทัี่

อ่�น ๆ  โด้ยการื่นำ Platform รื่วัมีเขา้กับุ knowledge base ภายใต้ิ Digital platform และขับุเคล่�อนด้ว้ัย Service Income 

น่�ค่อแผู้นงาน 5 ปีข้างหน้าของ ARIP นอกจากน่� บุรื่ิษัที่มี่การื่บุ้รื่ณการื่การื่จัด้งานมีอบุรื่างวััลปรื่ะจำปีอย่างติ่อเน่�อง โด้ยใน

ปีน่� เรื่ิ�มีมี่หน่วัยงาน องค์กรื่ จ้างให้จัด้งานในรื่้ปแบุบุ Format ของบุรื่ิษัที่

นายฉัตัรชัยั สอ่งแสงเจ้ริญ ผั้ถ้อืหุน้ มข่อ้ซัึ่กถืามีว่ัา เห็นควัามีเปล่�ยนแปลงของบุริื่ษทัี่ ในด้า้น Virtual Event  และ 

Wisimo ซึ่่�งเห็นด้้วัยกับุสิ�งที่่�ชุ่�แจงมีา ขอสอบุถืามีเพีิ�มีเติิมีบุรื่ิษัที่มี่วัิสัยที่ัศน์อย่างไรื่กับุ Bitcoin Mining และ NFT Game

นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการแลิะประธานเจ้้าหน้าท่�บุริหาร ชุ่�แจงวั่า เรื่่�อง Cryptocurrency บุรื่ิษัที่จะไมี่ที่ำใน

เรื่่�องของการื่เก็งกำไรื่ แติ่จะนำมีาพีัฒินารื่ะบุบุนิเวัศของการื่จัด้งาน ในส่วัน infrastructure ที่่�เป็น Blockchain และ NFT 

จะนำไปใชุ้ใน Metaverse เชุ่น การื่สรื่้างไอเที่็มี ซึ่่�งบุรื่ิษัที่ติ้องศ่กษาเพีิ�มีเติิมีเพี่�อนำมีาปรื่ะยุกติ์ใชุ้ให้เหมีาะสมี 

นายฉััตรชััย ส่องแสงเจ้ริญ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อซึ่ักถืามีเพีิ�มีเติิมีวั่า จะมี่การื่นำ Bitcoin Mining และ NFT Game มีาใชุ้

กับุธิุรื่กิจไหมี

นายบุุญเลิิศ นราไท กรรมการแลิะประธานเจ้้าหน้าท่�บุริหาร ชุ่�แจงวั่ายังไมี่มี่แนวัคิด้ในการื่ที่ำ Bitcoin Mining 

ส่วัน NFT Game จะนำมีาใชุใ้น Virtual Event เมี่�อเขา้ส้ ่Metaverse สกลุเงนิที่่�ใชุ้ติอ้งเปน็ Crypto ในการื่ซึ่่�อไอเที่ม็ี สนิคา้

ติ่าง ๆ จะอย้่ในรื่้ปแบุบุ NFT 

นายมินทร์ อิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบุริหาร ชุ่�แจงเพีิ�มีเติิมีวั่า ในอนาคติถื้าเห็นโอกาส บุรื่ิษัที่ก็มี่โอกาสที่่�จะ

ลงที่นุในสว่ันงานน่� บุรื่ษิทัี่ได้ม้ีก่ารื่ศก่ษาขอ้มีล้และที่ำการื่ปรื่ะเมีนิอย้ต่ิลอด้ ปจัจบุุนัยงัมีค่วัามีไมีแ่นน่อน แติเ่มี่�อไรื่กฎหมีาย

มี่การื่เปิด้ให้ที่ำได้้ มี่ติลาด้รื่องรื่ับุ สามีารื่ถืที่ำได้้ในรื่ะยะยาวั ไมี่กรื่ะที่บุกับุผู้ลปรื่ะโยชุน์ของผู้้้ถ่ือหุ้น บุรื่ิษัที่ก็จะพีิจารื่ณา

ข้อมี้ลและปรื่ะเมีินผู้ลได้้ผู้ลเส่ย เพี่�อปรื่ะโยชุน์ส้งสุด้ของผู้้้ถื่อหุ้น

สืิ�งที�สื่งมาด�วัย ลำดับที� 1
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นายอนุพงศ์ สันตะวีานนท์ ผั้้ถือหุ้น มี่ข้อซึ่ักถืามีวั่า ถื้าจะที่ำแผู้นงานที่่�กล่าวัมีาให้สำเรื่็จภายใน 5 ปี บุรื่ิษัที่มี่การื่

เบุรื่คด้าวัน์งบุลงทีุ่นแล้วัหรื่่อไมี่ จำนวันเงินเที่่าไรื่

นายมนิทร ์องิค์ธ์เนศ ประธานกรรมการบุรหิาร ชุ่�แจงว่ัา การื่พีฒัินาแพีลติฟอรื่ม์ี หรื่อ่การื่ลงที่นุในรื่ะบุบุ Wisimo 

บุรื่ิษัที่วัางแผู้นการื่ลงทีุ่นพีัฒินาแบุบุติ่อเน่�อง โด้ยมี่การื่ลงทีุ่นในแติ่ละปีปรื่ะมีาณ 3-5 ล้าน โด้ยนำควัามีติ้องการื่ของล้กค้า

มีาพีัฒินาติ่อยอด้ให้รื่ะบุบุด้่ยิ�งข่�น ภาพีรื่วัมี 5 ปี งบุลงทีุ่นที่่�วัางไวั้ไมี่เกิน 30 ล้านบุาที่ 

เมี่�อไมี่มี่คำถืามีหรื่่อข้อเสนอแนะใด้ ๆ จากผู้้้ถื่อหุ้นแล้วั  เมี่�อเวัลา 15.47 น. ปรื่ะธิานจ่งได้้กล่าวัปิด้การื่ปรื่ะชุุมี

สามีญัผู้้ถ้ือ่หุน้ปรื่ะจำป ี2565 และขอขอบุคณุที่า่นผู้้ถ้ือ่หุน้และผู้้เ้ก่�ยวัขอ้งที่กุที่า่นที่่�ได้ส้ละเวัลามีาเขา้รื่ว่ัมีปรื่ะชุมุี พีรื่อ้มีที่ั�ง

เสนอแนะข้อคิด้เห็นอันเป็นปรื่ะโยชุน์ติ่อบุรื่ิษัที่

      ลงชุ่�อ     ปรื่ะธิานที่่�ปรื่ะชุมุี

           (นายมีน้ เล่ยวัไพีโรื่จน์)

 

      ลงชุ่�อ    เลขานุการื่บุรื่ิษัที่

           (นายธินิติ แกล้วัเด้ชุศรื่่)

สืิ�งที�สื่งมาด�วัย ลำดับที� 1
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ประวััติของบุคคลที�ได�รับกัารเสืนัอชิื�อให�ดํารงตําแหนั่งกัรรมกัาร

สืิ�งที�สื่งมาด�วัย ลำดับที� 2

1. นัายบุญเลิศ นัราไท

(ผู้้้ที่่�ได้้รื่ับุการื่เสนอชุ่�อน่�ไมี่มี่การื่ด้ำรื่งติำแหน่งกรื่รื่มีการื่หรื่่อผู้้้บุรื่ิหารื่ในกิจการื่อ่�นที่่�อาจที่ำให้เกิด้ควัามีขัด้แย้งที่างผู้ลปรื่ะโยชุน์ติ่อบุรื่ิษัที่)

กรื่รื่มีการื่ และปรื่ะธิานเจ้าหน้าที่่�บุรื่ิหารื่
46 ปี
ไที่ย  
600 หุ้น       
- ไมี่มี่ -
- ปรื่ิญญาโที่ การื่จัด้การื่สารื่สนเที่ศ มีหาวัิที่ยาลัยรื่ังสิติ
- ปรื่ิญญาติรื่่ วัิที่ยาศาสติรื่์ วัิที่ยาการื่คอมีพีิวัเติอรื่์ 
 มีหาวัิที่ยาลัยเกษติรื่ศาสติรื่์
- Director Accreditation Program (DAP), Class 161/2019

- บุมีจ.เออารื่์ไอพี่ กรื่รื่มีการื่และปรื่ะธิานเจ้าหน้าที่่�บุรื่ิหารื่ ส.ค. 2562 - ปัจจุบุัน
   ผู้้้อำนวัยการื่ฝ่่ายด้ิจิที่ัล พี.ค. 2559 - ปัจจุบุัน
- ไมี่มี่ -
3 ปี 5 เด้่อน (5 ส.ค. 2562 - ปัจจุบุัน)
- ไมี่มี่ -

ใชุ่

- ไมี่มี่ -

ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ 4 ครื่ั�ง เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี 4 ครื่ั�ง (คิด้เป็น 100%)
พีิจารื่ณาควัามีเหมีาะสมีโด้ยคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและกำหนด้ค่าติอบุแที่น และ 
คณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ (รื่ายละเอ่ยด้ติามีหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมีหน้า 4-5)

ปรื่ะเภที่กรื่รื่มีการื่ที่่�จะเสนอแติ่งติั�ง
อายุ 
สัญชุาติิ 
สัด้ส่วันการื่ถื่อหุ้น - ที่างติรื่ง
(30 ธิ.ค. 2565)  - ที่างอ้อมี
การื่ศ่กษา

การื่ฝ่ึกอบุรื่มี
ปรื่ะวััติิการื่ที่ำงานย้อนหลัง 5 ปี
- บุรื่ิษัที่จด้ที่ะเบุ่ยน 
 (จำนวัน 1 กิจการื่)
- บุรื่ิษัที่ที่ั�วัไป (จำนวัน - กิจการื่)
จำนวันปีที่่�ด้ำรื่งติำแหน่ง 
ปรื่ะวััติิการื่กรื่ะที่ําผู้ิด้กฎหมีาย
ในชุ่วัง 10 ปีย้อนหลัง 
มีค่ณุสมีบุตัิกิรื่รื่มีการื่ติามีกฎหมีายและ
ไมี่มี่ลักษณะติ้องห้ามีติามีปรื่ะกาศของ
คณะกรื่รื่มีการื่กํากับุหลักที่รื่ัพีย์และ
ติลาด้หลักที่รื่ัพีย์
ส่วันได้้เส่ยที่ั�งที่างติรื่งและที่างอ้อมี
ในกิจการื่ใด้ ๆ ที่่�บุรื่ิษัที่เป็นค้่สัญญา
การื่เข้าปรื่ะชุุมีในรื่อบุปี 2565
หลักเกณฑ์์/วัิธิ่การื่สรื่รื่หา
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สืิ�งที�สื่งมาด�วัย ลำดับที� 2

ประวััติของบุคคลที�ได�รับกัารเสืนัอชิื�อให�ดำรงตำแหนั่งกัรรมกัาร

กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ/ กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ/ 
ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาฯ/ กรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล
77 ปี 
ไที่ย 
- ไมี่มี่ -       
- ไมี่มี่ - 
- Ph.D. (Higher Educational Administration) 
 Illinois State University USA
- ค.มี. (การื่บุรื่ิหารื่การื่พียาบุาล) จุฬาลงกรื่ณ์มีหาวัิที่ยาลัย
- วัที่.บุ. (พียาบุาล) มีหาวัิที่ยาลัยมีหิด้ล
- Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)

- บุมีจ. เออารื่์ไอพี่ - กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ/ ก.พี. 2562 - ปจัจบุุนั
         กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ
   - ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หา พี.ย. 2563 - ปจัจบุุนั
    และพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่น
   - กรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล  2562 - ปจัจบุุนั
   - กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและ  2562 - 2563
    พีิจารื่ณาค่าติอบุแที่น
- มีหาวัิที่ยาลัยบุ้รื่พีา - กรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่  2563 - ปจัจบุุนั
    ปรื่ะจำวัิที่ยาลัยนานาชุาติิ
   - กรื่รื่มีการื่บุรื่ิหารื่  2561 -  ปจัจบุุนั
                  ปรื่ะจำบุัณฑ์ิติวัิที่ยาลัย
   - คณบุด้่วัิที่ยาลัยนานาชุาติิ  2552 - 2560
   - รื่องอธิิการื่บุด้่ฝ่่ายวัิชุาการื่และ 2546 - 2555 
    เลขานุการื่สภามีหาวัิที่ยาลัย                                     
- มีหาวัทิี่ยาลัยเที่คโนโลย ่  - กรื่รื่มีการื่สภามีหาวิัที่ยาลัย 2562 - ปัจจุบุนั  
 พีรื่ะจอมีเกล้าพีรื่ะนครื่เหน่อ - กรื่รื่มีการื่สภาวัิชุาการื่ 2556 - 2562                     
- โรื่งเรื่่ยนนานาชุาติิภาคติะวัันออก - กรื่รื่มีการื่อำนวัยการื่ 2562 - ปัจจุบุัน
3 ปี 11 เด้่อน (21 ก.พี. 2562 – ปัจจุบุัน)
- ไมี่มี่ -

ใชุ่

- ไมี่มี่ -

ปรื่ะชุุมีคณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ 4 ครื่ั�ง เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี 4 ครื่ั�ง (คิด้เป็น 100%)
พีิจารื่ณาควัามีเหมีาะสมีโด้ยคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและกำหนด้ค่าติอบุแที่น และ 
คณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่ (รื่ายละเอ่ยด้ติามีหนังส่อเชุิญปรื่ะชุุมีหน้า 4-5)

2. รศ.ดร. เรณา พีงษั์เรืองพีันัธัุ์

ปรื่ะเภที่กรื่รื่มีการื่ที่่�จะเสนอแติ่งติั�ง

อายุ 
สัญชุาติิ 
สัด้ส่วันการื่ถื่อหุ้น - ที่างติรื่ง
(30 ธิ.ค. 2565) - ที่างอ้อมี
การื่ศ่กษา

การื่ฝ่ึกอบุรื่มี
ปรื่ะวััติิการื่ที่ํางานย้อนหลัง 5 ปี
- บุรื่ิษัที่จด้ที่ะเบุ่ยน 
 (จำนวัน 1 กิจการื่)

- บุรื่ิษัที่ที่ั�วัไป (จำนวัน 3 กิจการื่)

จำนวันปีที่่�ด้ำรื่งติำแหน่ง 
ปรื่ะวััติิการื่กรื่ะที่ําผู้ิด้กฎหมีาย
ในชุ่วัง 10 ปีย้อนหลัง 
มีค่ณุสมีบุตัิกิรื่รื่มีการื่ติามีกฎหมีายและ
ไมี่มี่ลักษณะติ้องห้ามีติามีปรื่ะกาศของ
คณะกรื่รื่มีการื่กํากับุหลักที่รื่ัพีย์และ
ติลาด้หลักที่รื่ัพีย์
ส่วันได้้เส่ยที่ั�งที่างติรื่งและที่างอ้อมี
ในกิจการื่ใด้ ๆ ที่่�บุรื่ิษัที่เป็นค้่สัญญา
การื่เข้าปรื่ะชุุมีในรื่อบุปี 2565
หลักเกณฑ์์/วัิธิ่การื่สรื่รื่หา

(ผู้้ท้ี่่�ได้รั้ื่บุการื่เสนอชุ่�อน่�ไมีม่ีก่ารื่ด้ำรื่งติำแหน่งกรื่รื่มีการื่หรื่อ่ผู้้บุ้รื่หิารื่ในกิจการื่อ่�นที่่�อาจที่ำให้เกดิ้ควัามีขัด้แยง้ที่างผู้ลปรื่ะโยชุน์ติอ่บุรื่ษิทัี่ และ

เป็นกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะที่่�สามีารื่ถืให้ควัามีเห็นได้้อย่างเป็นอิสรื่ะและเป็นไปติามีหลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข้อง)
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นัยิามกัรรมกัารอิสืระ บุริื่ษทัี่ได้ก้ำหนด้ไวัเ้ขม้ีกวัา่ขอ้กำหนด้ขั�นติ�ำของสำนกังานคณะกรื่รื่มีการื่หลกัที่รัื่พีย์ และติลาด้หลกัที่รัื่พีย์แหง่ปรื่ะเที่ศไที่ย 
(รื่ายละเอ่ยด้ในแบุบุ 56-1 One report หน้า 92)

คุณสืมบัติเพีิ�มเติมสืำหรับกัรรมกัารอิสืระที�ได�รับกัารเสืนัอชิื�อ
ลักัษัณะควัามสืัมพีันัธั์ คุณสืมบัติ

 เป็น
 เป็น
 มี่
 มี่

 เป็น

 ไมี่เป็น
 ไมี่เป็น
 ไมี่มี่
 ไมี่มี่

 ไมี่เป็น

1. การื่มี่ส่วันได้้ส่วันเส่ยในบุรื่ิษัที่/บุรื่ิษัที่ใหญ่/บุรื่ิษัที่ย่อย/บุรื่ิษัที่รื่่วัมี ผู้้้ถื่อหุ้นรื่ายใหญ่หรื่่อนิติิบุุคคลที่่�อาจ
มี่ควัามีขัด้แย้งในปัจจุบุันหรื่่อในชุ่วัง 10 ปีที่่�ผู้่านมีา

 1.1 เป็นกรื่รื่มีการื่ที่่�มี่ส่วันรื่่วัมีในการื่บุรื่ิหารื่งาน พีนักงาน ล้กจ้าง หรื่่อที่่�ปรื่่กษาที่่�ได้้รื่ับุเงินเด้่อนปรื่ะจำ
 1.2 เป็นผู้้้ให้บุรื่ิการื่ที่างวัิชุาชุ่พี (เชุ่น ผู้้้สอบุบุัญชุ่ ที่่�ปรื่่กษากฎหมีาย ที่่�ปรื่่กษาที่างการื่เงิน)
 1.3 มี่ควัามีสัมีพีันธิ์ที่างธิุรื่กิจที่่�มี่นัยสำคัญ อันอาจมี่ผู้ลที่ำให้ไมี่สามีารื่ถืที่ำหน้าที่่�ได้้อย่างเป็นอิสรื่ะ
 1.4 ควัามีสัมีพีันธิ์ที่างครื่อบุครื่ัวัรื่ะหวั่างกรื่รื่มีการื่รื่ายอ่�น ผู้้้บุรื่ิหารื่ หรื่่อผู้้้ถื่อหุ้นรื่ายใหญ่ของบุรื่ิษัที่หรื่่อ

บุรื่ิษัที่ย่อย
2. เปน็ผู้้ป้รื่ะกอบุกจิการื่หรื่อ่เปน็กรื่รื่มีการื่ที่่�มีส่ว่ันรื่ว่ัมีในการื่บุรื่หิารื่งานลก้จา้งพีนกังานที่่�ปรื่ก่ษาที่่�รื่บัุเงนิ

เด้อ่นปรื่ะจำหรื่อ่ถ่ือหุน้เกินรื่อ้ยละหน่�งของจำนวันหุน้ที่่�ม่ีสิที่ธิอิอกเส่ยงที่ั�งหมีด้ของกิจการื่ที่่�ม่ีสภาพีอย่าง
เด้่ยวักันและเป็นการื่แข่งขันที่่�มี่นัย

สืิ�งที�สื่งมาด�วัย ลำดับที� 2
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ข�อบังคับบริษััทที�เกัี�ยวักัับกัารประชิุมผู้้�ถืือหุ�นัและกัารออกัเสืียลงคะแนันั

หมวัดที� 3
คณะกัรรมกัาร

ข�อ 16. ให้ที่่�ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นเป็นผู้้้แติ่งติั�งกรื่รื่มีการื่ติามีหลักเกณฑ์์และวัิธิ่การื่ด้ังติ่อไปน่�

 (1) ผู้้้ถื่อหุ้นคนหน่�งมี่คะแนนเส่ยงเที่่ากับุหน่�งหุ้นติ่อหน่�งเส่ยง

 (2) ผู้้้ถื่อหุ้นแติ่ละคนจะติ้องใชุ้คะแนนเส่ยงท่ี่�มี่อย้่ทัี่�งหมีด้ติามี (1) เล่อกติั�งบุุคคลคนเด้่ยวัหรื่่อหลายคนเป็น 

 กรื่รื่มีการื่ก็ได้้ แติ่จะแบุ่งคะแนนเส่ยงให้แก่ผู้้้ใด้มีากน้อยเพี่ยงใด้ไมี่ได้้

 (3) บุุคคลซึ่่�งได้้รื่ับุคะแนนส้งสุด้ติามีลำด้ับุลงมีาเป็นผู้้้ได้้รื่ับุเล่อกติั�งเป็นกรื่รื่มีการื่เที่่ากับุจำนวันกรื่รื่มีการื่ 

 ที่่�จะพี่งม่ีหรื่่อจะพี่งเล่อกติั�งในครื่ั�งนั�น ในกรื่ณ่ท่ี่�บุุคคลซ่ึ่�งได้้รัื่บุการื่เล่อกติั�งในลำดั้บุถัืด้ลงมีาม่ีคะแนนเส่ยง 

 เที่่ากันเกินจำนวันกรื่รื่มีการื่ที่่�จะพี่งมี่หรื่่อจะพี่งเล่อกติั�งในครื่ั�งนั�น ให้ผู้้้เป็นปรื่ะธิานเป็นผู้้้ออกเส่ยงชุ่�ขาด้

ข�อ 17. ในการื่ปรื่ะชุมุีสามีญัปรื่ะจำปทีี่กุครื่ั�ง ใหก้รื่รื่มีการื่ออกจากติำแหนง่จำนวันหน่�งในสามีเปน็อตัิรื่า ถืา้จำนวันกรื่รื่มีการื่

ที่่�จะแบุ่งออกให้ติรื่งเป็นสามีส่วันไม่ีได้ ้กใ็หอ้อกโด้ยจำนวันใกล้ที่่�สดุ้กบัุสว่ันหน่�งในสามีกรื่รื่มีการื่ที่่�จะต้ิองออกจากติำแหน่ง

ในปีแรื่กและปีที่่�สองภายหลังจด้ที่ะเบุ่ยนบุรื่ิษัที่นั�น ให้จับุสลากกันวั่าผู้้้ใด้จะออก ส่วันปีหลัง ๆ ติ่อไปให้กรื่รื่มีการื่คนที่่�อย้่

ในติำแหน่งนานที่่�สุด้เป็นผู้้้ออกจากติำแหน่ง ที่ั�งน่� กรื่รื่มีการื่ที่่�ออกติามีวัารื่ะนั�น ๆ อาจได้้รื่ับุเล่อกติั�งใหมี่ได้้

หมวัดที� 4
กัารประชิุมผู้้�ถืือหุ�นั

ข�อ 29. ในการื่เรื่่ยกปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้น ให้คณะกรื่รื่มีการื่จัด้ที่ำหนังส่อนัด้ปรื่ะชุุมีรื่ะบุุสถืานท่ี่� วััน เวัลา รื่ะเบุ่ยบุวัารื่ะการื่

ปรื่ะชุุมี และเรื่่�องที่่�จะเสนอติ่อที่่�ปรื่ะชุุมีพีรื่้อมีด้้วัยรื่ายละเอ่ยด้ติามีสมีควัรื่ โด้ยให้รื่ะบุุให้ชุัด้เจนด้้วัยวั่าเป็นเรื่่�องที่่�เสนอเพี่�อ

ที่รื่าบุ เพี่�ออนุมีัติิ หรื่่อเพี่�อพีิจารื่ณา แล้วัแติ่กรื่ณ่ รื่วัมีที่ั�งควัามีเห็นของคณะกรื่รื่มีการื่ในเรื่่�องด้ังกล่าวั และคณะกรื่รื่มีการื่

จะติ้องจัด้ส่งหนังส่อนัด้ปรื่ะชุุมีให้ผู้้้ถื่อหุ้นและนายที่ะเบุ่ยนที่รื่าบุไมี่น้อยกวั่าเจ็ด้วัันก่อนวัันปรื่ะชุุมี และให้โฆ่ษณาหนังส่อ

นัด้ปรื่ะชุุมีด้ังกล่าวัในหนังส่อพีิมีพี์ติิด้ติ่อกันสามีวัันก่อนวัันปรื่ะชุุมีไมี่น้อยกวั่าสามีวััน

ในการื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นของบุรื่ิษัที่ให้จัด้ข่�น ณ ที่้องที่่�อันเป็นที่่�ติั�งสำนักงานใหญ่ของบุรื่ิษัที่ หรื่่อจังหวััด้ใกล้เค่ยง 

หรื่่อ ณ ที่่�อ่�นใด้ติามีที่่�คณะกรื่รื่มีการื่กำหนด้ 

ข�อ 30. ในการื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้น ผู้้้ถื่อหุ้นอาจมีอบุฉัันที่ะให้บุุคคลอ่�นเข้าปรื่ะชุุมีและออกเส่ยงแที่นตินในการื่ปรื่ะชุุมีก็ได้้ 

หนงัส่อมีอบุฉันัที่ะจะต้ิองลงวันัที่่�และลายมีอ่ชุ่�อของผู้้ถ้ือ่หุน้ที่่�มีอบุฉันัที่ะและจะต้ิองเป็นไปติามีแบุบุที่่�นายที่ะเบุย่นกำหนด้

หนงัส่อมีอบุฉันัที่ะน่�จะต้ิองมีอบุใหแ้กป่รื่ะธิานกรื่รื่มีการื่หรื่อ่ผู้้ท้ี่่�ปรื่ะธิานกำหนด้ ณ ที่่�ปรื่ะชุมุีกอ่นผู้้ร้ื่บัุมีอบุฉันัที่ะ

เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี

ข�อ 31. ในการื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้น ติ้องมี่ผู้้้ถื่อหุ้นและผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะจากผู้้้ถ่ือหุ้น (ถื้ามี่) มีาปรื่ะชุุมีไมี่น้อยกวั่าย่�สิบุห้าคน  

หรื่่อมี่ผู้้้ถื่อหุ้น และผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะจากผู้้้ถื่อหุ้นมีาปรื่ะชุุมีไมี่น้อยกวั่าก่�งหน่�งของจำนวันผู้้้ถื่อหุ้นที่ั�งหมีด้ และไมี่วั่ากรื่ณ่หน่�ง

กรื่ณใ่ด้ จะต้ิองม่ีหุน้นับุรื่วัมีกันได้้ไม่ีนอ้ยกว่ัาหน่�งในสามีของจำนวันหุน้ที่่�จำหน่ายได้ท้ี่ั�งหมีด้ของบุริื่ษทัี่จง่จะเป็นองค์ปรื่ะชุมุี

ในการื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นครื่ั�งใด้ ถื้าเวัลานัด้ปรื่ะชุุมีล่วังเลยไปแล้วัถื่งหน่�งชุั�วัโมีง จำนวันผู้้้ถื่อหุ้นซึ่่�งมีาเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี

ไมี่ครื่บุองค์ปรื่ะชุุมีติามีที่่�กำหนด้ไวั้ หากว่ัาการื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถ่ือหุ้นนั�น ได้้เรื่่ยกนัด้เพีรื่าะผู้้้ถ่ือหุ้นร้ื่องขอ การื่ปรื่ะชุุมีเป็นอัน 

รื่ะงบัุไป ถืา้การื่ปรื่ะชุมุีผู้้ถ้ือ่หุน้นั�น มีใิชุเ่ปน็การื่ปรื่ะชุมุีเพีรื่าะผู้้ถ้ือ่หุน้รื่อ้งขอ ให้นดั้ปรื่ะชุมุีใหม่ี และให้สง่หนงัสอ่นดั้ปรื่ะชุมุี

ไปยังผู้้้ถื่อหุ้นไมี่น้อยกวั่าเจ็ด้วัันก่อนวัันปรื่ะชุุมี ในการื่ปรื่ะชุุมีครื่ั�งหลังน่�ไมี่บุังคับุวั่าจะติ้องครื่บุองค์ปรื่ะชุุมี

ในการื่ปรื่ะชุมุีผู้้ถ้ือ่หุน้ ให้ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่นั�งเปน็ปรื่ะธิานที่่�ปรื่ะชุมุี ในกรื่ณป่รื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ไมีส่ามีารื่ถืเขา้รื่ว่ัมี

ปรื่ะชุมุี หร่ื่อไมีส่ามีารื่ถืปฏบิุติัิหนา้ที่่�ได้้ ถืา้มีร่ื่องปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ใหร้ื่องปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่เปน็ปรื่ะธิาน ถืา้ไมีม่ีร่ื่องปรื่ะธิาน

กรื่รื่มีการื่ หรื่่อมี่แติ่ไมี่สามีารื่ถืเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี หรื่่อไมี่สามีารื่ถืปฏิบุัติิหน้าที่่�ได้้ ก็ให้ที่่�ปรื่ะชุุมีเล่อกผู้้้ถื่อหุ้นคนหน่�งซึ่่�งได้้เข้า

รื่่วัมีปรื่ะชุุมีข่�นเป็นปรื่ะธิาน
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ข�อ 32. ในการื่ออกเส่ยงลงคะแนนในที่่�ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้น ให้หุ้นหน่�งหุ้นมี่เส่ยงหน่�งเส่ยง

การื่ออกเส่ยงลงคะแนนให้กรื่ะที่ำโด้ยเปิด้เผู้ย เวั้นแติ่ผู้้้ถ่ือหุ้นไมี่น้อยกวั่าห้าคนรื่้องขอ และท่ี่�ปรื่ะชุุมีลงมีติิให้ลง

คะแนนลับุก็ให้ลงคะแนนลับุ ส่วันวัิธิ่การื่ออกเส่ยงลงคะแนนลับุนั�นให้เป็นไปติามีที่่�ปรื่ะธิานในที่่�ปรื่ะชุุมีกำหนด้

มีติิของที่่�ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นนั�นให้ปรื่ะกอบุด้้วัยคะแนนเส่ยงด้ังติ่อไปน่�

(1) ในกรื่ณ่ปกติิให้ถื่อคะแนนเส่ยงข้างมีากของผู้้้ถื่อหุ้นซึ่่�งมีาปรื่ะชุุมี และออกเส่ยงลงคะแนน ถื้ามี่คะแนนเส่ยง

เที่่ากัน ให้ปรื่ะธิานในที่่�ปรื่ะชุุมีออกเส่ยงเพีิ�มีข่�นอ่กเส่ยงหน่�งเป็นเส่ยงชุ่�ขาด้

(2) ในกรื่ณ่ดั้งต่ิอไปน่� ให้ถื่อคะแนนเส่ยงไมี่น้อยกวั่าสามีในส่�ของจำนวันเส่ยงที่ั�งหมีด้ของผู้้้ถื่อหุ้นซึ่่�งมีาปรื่ะชุุมี

และมี่สิที่ธิิออกเส่ยงลงคะแนน

 (ก) การื่ขายหรื่่อโอนกิจการื่ของบุรื่ิษัที่ที่ั�งหมีด้หรื่่อบุางส่วันที่่�สำคัญให้แก่บุุคคลอ่�น

 (ข) การื่ซึ่่�อหรื่่อรื่ับุโอนกิจการื่ของบุรื่ิษัที่อ่�นหรื่่อบุรื่ิษัที่เอกชุนมีาเป็นของบุรื่ิษัที่

 (ค) การื่ที่ำ แก้ไข หรื่่อเลิกสัญญาเก่�ยวักับุการื่ให้เชุ่ากิจการื่ของบุริื่ษัที่ทัี่�งหมีด้หรื่่อบุางส่วันท่ี่�สำคัญ 

การื่มีอบุหมีายให้บุุคคลอ่�นเข้าจัด้การื่ธิุรื่กิจของบุรื่ิษัที่ หรื่่อการื่รื่วัมีกิจการื่กับุบุุคคลหรื่่อนิติิบุุคคลอ่�นโด้ยม่ีวััติถุืปรื่ะสงค์ 

จะแบุ่งกำไรื่ขาด้ทีุ่นกัน

 (ง) การื่แก้ไขเพีิ�มีเติิมีหนังส่อบุรื่ิคณห์สนธิิหรื่่อข้อบุังคับุ

 (จ) การื่เพีิ�มีทีุ่นหรื่่อลด้ทีุ่นของบุรื่ิษัที่หรื่่อการื่ออกหุ้นก้้

 (ฉั) การื่ควับุหรื่่อเลิกบุรื่ิษัที่

ข�อ 33. กิจการื่อันที่่�ปรื่ะชุุมีสามีัญปรื่ะจำปีพี่งกรื่ะที่ำมี่ด้ังน่�

(1) พีจิารื่ณารื่ายงานของคณะกรื่รื่มีการื่ท่ี่�เสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุุมีแสด้งถ่ืงผู้ลการื่ด้ำเนนิการื่ของบุรื่ษิทัี่ในรื่อบุปีท่ี่�ผู่้านมีา

(2) พีจิารื่ณาอนมุีติัิงบุด้ลุและงบุกำไรื่ขาด้ที่นุของรื่อบุปีบุญัชุ่ท่ี่�ผู่้านมีาของบุรื่ษิทัี่

(3) พีจิารื่ณาอนมุีติัิจัด้สรื่รื่เงนิกำไรื่และจ่ายเงนิปันผู้ล

(4) พีจิารื่ณาเลอ่กตัิ�งกรื่รื่มีการื่แที่นกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ออกติามีวัารื่ะ

(5) พีจิารื่ณากำหนด้ค่าติอบุแที่นของกรื่รื่มีการื่บุรื่ษิทัี่

(6) พีจิารื่ณาแต่ิงตัิ�งผู้้ส้อบุบัุญชุ ่และกำหนด้ค่าติอบุแที่น

(7) กจิการื่อ่�น ๆ (ถ้ืามี)่

หมวัดที� 5
กัารบัญชิี กัารเงินั และกัารสือบบัญชิี

ข�อ 40. ห้ามีมีิให้บุริื่ษัที่จ่ายเงินปันผู้ลจากเงินปรื่ะเภที่อ่�นนอกจากเงินกำไรื่ ในกรื่ณ่ท่ี่�บุรื่ิษัที่ยังม่ียอด้ขาด้ทีุ่นสะสมีอย้่  

หา้มีมิีใหป้รื่ะกาศจ่ายเงินปนัผู้ล เงินปนัผู้ลให้แบุง่ติามีจำนวันหุน้ หุน้ละเท่ี่า ๆ  กนั โด้ยการื่จ่ายเงินปนัผู้ลจะต้ิองได้รั้ื่บุอนุมีตัิิ

จากที่่�ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นก่อน

คณะกรื่รื่มีการื่อาจจ่ายเงินปันผู้ลรื่ะหวั่างกาลให้แก่ผู้้้ถื่อหุ้นได้้เป็นครื่ั�งครื่าวั ในเมี่�อเห็นวั่าบุรื่ิษัที่มี่ผู้ลกำไรื่สมีควัรื่

พีอที่่�จะที่ำเชุ่นนั�นได้้ และเมี่�อได้้จ่ายเงินปันผู้ลรื่ะหวั่างกาลแล้วั ให้รื่ายงานให้ท่ี่�ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นที่รื่าบุในการื่ปรื่ะชุุมีครื่าวั 

ติ่อไป

การื่จ่ายเงินปันผู้ลให้กรื่ะที่ำภายในหน่�งเด้่อนนับุแติ่วัันที่่�ที่่�ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้น หรื่่อวัันที่่�คณะกรื่รื่มีการื่ลงมีติิแล้วัแติ่

กรื่ณ่ ที่ั�งน่� ให้แจ้งเป็นหนังส่อไปยังผู้้้ถื่อหุ้น และให้โฆ่ษณาคำบุอกกล่าวัการื่จ่ายเงินปันผู้ลนั�นในหนังส่อพีิมีพี์ด้้วัย

ข�อ 41. บุรื่ษิทัี่ติอ้งจดั้สรื่รื่กำไรื่สทุี่ธิปิรื่ะจำปสีว่ันหน่�งไวัเ้ปน็ที่นุสำรื่องไมีน่อ้ยกวัา่รื่อ้ยละหา้ของกำไรื่สทุี่ธิปิรื่ะจำปหีกัด้ว้ัย

ยอด้เงินขาด้ทีุ่นสะสมียกมีา (ถื้ามี่) จนกวั่าทีุ่นสำรื่องน่�จะมี่จำนวันไมี่น้อยกวั่ารื่้อยละสิบุของทีุ่นจด้ที่ะเบุ่ยนของบุรื่ิษัที่
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เอกัสืารหรือหลักัฐานัแสืดงควัามเป็นัผู้้�ถืือหุ�นั
หรือผู้้�แทนัของผู้้�ถืือหุ�นัที�มีสืิทธัิเข�าร่วัมประชิุม

เพ่ี�อให้การื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถื่อหุ้นของบุรื่ิษัที่เป็นไปด้้วัยควัามีโปรื่่งใส ชุอบุธิรื่รื่มี และเป็นปรื่ะโยชุน์ติ่อผู้้้ถ่ือหุ้น บุรื่ิษัที่จ่ง
กำหนด้ให้มี่การื่ติรื่วัจสอบุเอกสารื่ หรื่่อหลักฐานแสด้งควัามีเป็นผู้้้ถื่อหุ้น หรื่่อผู้้้แที่นของผู้้้ถื่อหุ้นที่่�มี่สิที่ธิิเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี  
เพี่�อให้ผู้้้ถื่อหุ้นย่ด้ถื่อปฏิบุัติิติ่อไป ที่ั�งน่� บุรื่ิษัที่ขอสงวันสิที่ธิิที่่�จะผู้่อนผู้ันการื่ย่�นแสด้งเอกสารื่หรื่่อหลักฐานแสด้งควัามีเป็น 
ผู้้้ถื่อหุ้น หรื่่อผู้้้แที่นของผู้้้ถื่อหุ้นที่่�มี่สิที่ธิิเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีแติ่ละรื่าย ติามีที่่�บุรื่ิษัที่จะพีิจารื่ณาเห็นเหมีาะสมี 

เอกัสืารที�ผู้้�เข�าร่วัมประชิุมจะต�องแสืดงกั่อนัเข�าร่วัมประชิุม
1. บุคคลธัรรมดา 
 1.1  กรื่ณ่เข้าปรื่ะชุุมีด้้วัยตินเอง 
 - ใหแ้สด้งบุตัิรื่ปรื่ะจำติวััปรื่ะชุาชุน หรื่อ่บุตัิรื่ปรื่ะจำติวััข้ารื่าชุการื่หรื่อ่พีนักงานรื่ฐัวัสิาหกจิ หรื่อ่หนงัสอ่เด้นิที่าง 
(กรื่ณ่เป็นชุาวัติ่างปรื่ะเที่ศ) ฉับุับุจรื่ิง กรื่ณ่มี่การื่แก้ไขชุ่�อ-สกุล ติ้องแสด้งหลักฐานรื่ับุรื่องการื่เปล่�ยนแปลงด้ังกล่าวัด้้วัย 
 1.2  กรื่ณ่มีอบุฉัันที่ะ 
 - หนังส่อมีอบุฉัันที่ะซึ่่�งลงนามีโด้ยผู้้้มีอบุฉัันที่ะ
 - สำเนาบัุติรื่ปรื่ะจำตัิวัปรื่ะชุาชุน หรื่่อสำเนาบัุติรื่ปรื่ะจำตัิวัข้ารื่าชุการื่หรื่่อพีนักงานรัื่ฐวัิสาหกิจ หรื่่อสำเนา
หนังส่อเด้ินที่าง (กรื่ณ่เป็นชุาวัติ่างปรื่ะเที่ศ) ของผู้้้มีอบุฉัันที่ะและผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะ พีรื่้อมีลงนามีรื่ับุรื่องสำเนาถื้กติ้อง
 - ผู้้้รัื่บุมีอบุฉัันที่ะต้ิองแสด้งบัุติรื่ปรื่ะจำตัิวัปรื่ะชุาชุน หรื่่อบัุติรื่ปรื่ะจำตัิวัข้ารื่าชุการื่หรื่่อพีนักงานรื่ัฐวัิสาหกิจ 
หรื่่อหนังส่อเด้ินที่าง (กรื่ณ่เป็นชุาวัติ่างปรื่ะเที่ศ) ฉับุับุจรื่ิง เพี่�อลงที่ะเบุ่ยน

2. นัิติบุคคล
- หนังส่อมีอบุฉัันที่ะซึ่่�งลงนามีโด้ยผู้้้มี่อำนาจผู้้กพีันนิติิบุุคคล ติามีหนังส่อรื่ับุรื่องนิติิบุุคคล ซึ่่�งออกให้โด้ยกรื่ะที่รื่วัง

พีาณิชุย์ หรื่่อหน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้องไมี่เกิน 30 วััน พีรื่้อมีปรื่ะที่ับุติรื่าสำคัญของนิติิบุุคคล (ถื้ามี่)
-  กรื่ณผู้้่้มีอบุฉันัที่ะเปน็นติิบิุคุคลที่่�จด้ที่ะเบุย่นในปรื่ะเที่ศไที่ย ให้แนบุสำเนาหนังสอ่รื่บัุรื่องนติิบิุคุคล ซึ่่�งออกให้โด้ย

กรื่ะที่รื่วังพีาณิชุย์ หรื่่อหน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้องไมี่เกิน 30 วััน และรื่ับุรื่องสำเนาถื้กติ้อง โด้ยผู้้้มี่อำนาจลงนามีผู้้กพีันนิติิบุุคคล
นั�น พีรื่้อมีปรื่ะที่ับุติรื่าสำคัญของนิติิบุุคคล (ถื้ามี่)

- กรื่ณ่ผู้้้มีอบุฉัันที่ะเป็นนิติิบุุคคลที่่�จด้ที่ะเบุ่ยนในติ่างปรื่ะเที่ศ ให้แนบุสำเนาหนังส่อรื่ับุรื่องนิติิบุุคคล ซึ่่�งออกโด้ย
หนว่ัยงานรื่าชุการื่ที่่�ม่ีอำนาจของปรื่ะเที่ศที่่�นิติิบุคุคลนั�นติั�งอย้ ่หนังสอ่รัื่บุรื่องการื่เป็นนติิบิุคุคลดั้งกล่าวัจะต้ิองผู่้านการื่รัื่บุรื่อง
จากโนติารื่่พีับุลิค (Notary Public) หรื่่อ หน่วัยงานรื่าชุการื่ที่่�มี่อำนาจไมี่เกิน 6 เด้่อน

- สำหรื่ับุนิติิบุุคคลติ่างปรื่ะเที่ศ เอกสารื่ใด้ที่่�มีิได้้มี่ติ้นฉับุับุเป็นภาษาอังกฤษ จะติ้องจัด้ที่ำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบุมีาพีรื่้อมีกันด้้วัย และให้ผู้้้มี่อำนาจลงนามีผู้้กพีันนิติิบุุคคลนั�น ลงนามีรื่ับุรื่องควัามีถื้กติ้องของคำแปล

-  สำเนาบุัติรื่ปรื่ะจำติัวัปรื่ะชุาชุน หรื่่อสำเนาบุัติรื่ปรื่ะจำติัวัข้ารื่าชุการื่หรื่่อพีนักงานรื่ัฐวัิสาหกิจ หรื่่อสำเนา
หนังส่อเด้ินที่าง (กรื่ณ่เป็นชุาวัติ่างปรื่ะเที่ศ) ของกรื่รื่มีการื่ผู้้้มี่อำนาจที่่�ได้้ลงนามีในหนังส่อมีอบุฉัันที่ะและผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะ 
พีรื่้อมีลงนามีรื่ับุรื่องสำเนาถื้กติ้อง

- ผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะติ้องแสด้งบุัติรื่ปรื่ะจำติัวัปรื่ะชุาชุน หรื่่อบุัติรื่ปรื่ะจำติัวัข้ารื่าชุการื่หรื่่อพีนักงานรื่ัฐวัิสาหกิจ หร่ื่อ
หนังส่อเด้ินที่าง (กรื่ณ่เป็นชุาวัติ่างปรื่ะเที่ศ) ฉับุับุจรื่ิง เพี่�อลงที่ะเบุ่ยน

3. คัสืโตเดียนั (Custodian)
กรื่ณผู่้้ม้ีอบุฉันัที่ะเปน็ตัิวัแที่นถือ่ครื่องหลกัที่รื่พัีย ์(คัสโติเด้ย่น Custodian) ในปรื่ะเที่ศไที่ยที่่�รื่บัุฝ่ากและด้แ้ลหุน้ของ

บุรื่ษิทัี่ใหแ้กผู้้่้ลงที่นุติา่งปรื่ะเที่ศที่่�เป็นผู้้ถ้ือ่หุน้ที่่�ปรื่ากฏชุ่�อในที่ะเบุย่น ได้แ้ต่ิงติั�งผู้้ร้ื่บัุมีอบุฉันัที่ะเขา้ปรื่ะชุมุีติามีหนังสอ่มีอบุ
ฉัันที่ะแบุบุ ค. ผู้้้มีอบุฉัันที่ะจะติ้องจัด้ส่งเอกสารื่ด้ังน่�

- หนังส่อมีอบุอำนาจจากผู้้้ถื่อหุ้นซึ่่�งเป็นนักลงทีุ่นติ่างปรื่ะเที่ศ มีอบุหมีายให้คัสโติเด้่ยนเป็นผู้้้ด้ำเนินการื่ลงนามีใน
หนังส่อมีอบุฉัันที่ะแที่น

- หนังส่อย่นยันวั่าผู้้้ลงนามีในหนังส่อมีอบุฉัันที่ะแที่น ได้้รื่ับุอนุญาติปรื่ะกอบุธิุรื่กิจคัสโติเด้่ยน
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- เอกสารื่ใด้ข้างติ้นที่่�มีิได้้มี่ติ้นฉับุับุเป็นภาษาอังกฤษ จะต้ิองจัด้ที่ำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบุมีาพีร้ื่อมีกันด้้วัย 
และให้บุุคคลที่่�อ้างอิงเอกสารื่ด้ังกล่าวั หรื่่อบุุคคลผู้้้มี่อำนาจกรื่ะที่ำการื่แที่นบุุคคลด้ังกล่าวัลงนามีรื่ับุรื่องควัามีถื้กติ้องของ
คำแปลด้้วัย

- ผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะติ้องแสด้งบุัติรื่ปรื่ะจำติัวัปรื่ะชุาชุน หรื่่อบุัติรื่ปรื่ะจำติัวัข้ารื่าชุการื่หรื่่อพีนักงานรื่ัฐวัิสาหกิจ หร่ื่อ
หนังส่อเด้ินที่าง (กรื่ณ่เป็นชุาวัติ่างปรื่ะเที่ศ) ฉับุับุจรื่ิง เพี่�อลงที่ะเบุ่ยน

4. กัรณีผู้้�ถืือหุ�นัถื่งแกั่กัรรม 
ผู้้จ้ดั้การื่มีรื่ด้กสามีารื่ถืเขา้รื่ว่ัมีปรื่ะชุมุีด้้วัยตินเอง หรื่อ่มีอบุฉันัที่ะ โด้ยใหน้ำสำเนาคำสั�งศาลแติง่ติั�งเปน็ผู้้จ้ดั้การื่มีรื่ด้ก 

ซึ่่�งรื่ับุรื่องสำเนาถื้กติ้องโด้ยผู้้้จัด้การื่มีรื่ด้กมีามีอบุให้เป็นหลักฐานเพีิ�มีเติิมีด้้วัย

5. กัรณีผู้้�ถืือหุ�นัเป็นัผู้้�เยาวั์ 
บุิด้า หรื่่อมีารื่ด้า หรื่่อผู้้้ปกครื่องติามีกฎหมีาย สามีารื่ถืเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีด้้วัยตินเอง หรื่่อมีอบุฉัันที่ะ โด้ยให้นำสำเนา

ที่ะเบุ่ยนบุ้านของผู้้้เยาวั์ และ/หรื่่อ สำเนาคำสั�งศาลแติ่งติั�งให้เป็นผู้้้ปกครื่อง ซึ่่�งรื่ับุรื่องสำเนาถื้กติ้องโด้ยบุิด้า หรื่่อมีารื่ด้า 
หรื่่อผู้้้ปกครื่องติามีกฎหมีาย มีามีอบุให้เป็นหลักฐานเพีิ�มีเติิมีด้้วัย

ผู้้้ถื่อหุ้นหรื่่อผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะสามีารื่ถืลงที่ะเบุ่ยนและย่�นเอกสารื่หรื่่อหลักฐานเพี่�อการื่ติรื่วัจสอบุ ณ สถืานท่ี่�ปรื่ะชุุมี
ได้้ติั�งแติ่เวัลา 13.00 น. ของวัันอังคารื่ที่่� 11 เมีษายน 2566 เป็นติ้นไป

อน่�ง ผู้้้ถื่อหุ้นที่่านใด้ ปรื่ะสงค์จะแติ่งติั�งบุุคคลอ่�นเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี และออกเส่ยงแที่นในการื่ปรื่ะชุุมีครื่ั�งน่� โปรื่ด้กรื่อก
ข้อควัามีและลงลายมี่อชุ่�อในหนังส่อมีอบุฉัันที่ะที่่�แนบุมีา พีรื่้อมีแนบุเอกสารื่หรื่่อหลักฐานแสด้งควัามีเป็นผู้้้ถื่อหุ้น หรื่่อ 
ผู้้้แที่นของผู้้้ถื่อหุ้นที่่�มี่สิที่ธิิเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมี ติามีรื่ายละเอ่ยด้ด้ังกล่าวัข้างติ้น

กัารมอบฉัันัทะ 
ติามีปรื่ะกาศกรื่มีพัีฒินาธุิรื่กิจการื่ค้า เรื่่�อง กำหนด้แบุบุหนังสอ่มีอบุฉันัที่ะ (ฉับัุบุที่่� 5) พี.ศ. 2550 ลงวันัที่่� 2 กมุีภาพัีนธ์ิ 

2550 ได้้กำหนด้แบุบุของหนังส่อมีอบุฉัันที่ะในการื่ปรื่ะชุุมีผู้้้จองหุ้น และการื่ปรื่ะชุุมีผู้้้ถ่ือหุ้นของบุริื่ษัที่มีหาชุน จำกัด้ไวั้ 
3 แบุบุ โด้ยให้ใชุ้แบุบุหน่�งแบุบุใด้ ค่อ 

แบุบุ ก. เป็นแบุบุหนังส่อมีอบุฉัันที่ะแบุบุที่ั�วัไป ซึ่่�งเป็นแบุบุที่่�ง่ายไมี่ซึ่ับุซึ่้อน 
แบุบุ ข.  เป็นแบุบุหนังส่อมีอบุฉัันที่ะที่่�กำหนด้รื่ายการื่ติ่าง ๆ ที่่�จะมีอบุฉัันที่ะที่่�ละเอ่ยด้ ชุัด้เจนติายติัวั 
แบุบุ ค.  เป็นแบุบุที่่�ใชุ้เฉัพีาะกรื่ณ่ผู้้้ถื่อหุ้นเป็นผู้้้ลงทีุ่นติ่างปรื่ะเที่ศและแติ่งติั�งให้คัสโติเด้่ยน (Custodian) 

ในปรื่ะเที่ศไที่ยเป็นผู้้้รื่ับุฝ่ากและด้้แลหุ้น 
บุรื่ิษัที่ได้้จัด้ส่งแบุบุหนังส่อมีอบุฉัันที่ะแบุบุ ข. เพ่ี�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นท่ี่�ไม่ีสามีารื่ถืเข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีผู้้้ถ่ือหุ้นได้้ด้้วัยตินเอง 

สามีารื่ถืมีอบุฉันัที่ะใหบุ้คุคลอ่�น หรื่อ่จะมีอบุฉันัที่ะใหก้รื่รื่มีการื่อสิรื่ะของบุรื่ษิทัี่ (ติามีรื่ายชุ่�อกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะท่ี่�บุรื่ษิทัี่กำหนด้) 
ใหเ้ปน็ผู้้้รื่บัุมีอบุฉันัที่ะ เพี่�อเขา้รื่ว่ัมีปรื่ะชุมุีและออกเสย่งลงคะแนนในที่่�ปรื่ะชุมุีผู้้ถ้ือ่หุน้แที่น และสง่กลบัุมีายงับุรื่ษิทัี่ล่วังหนา้
ก่อนปรื่ะชุุมีไมี่น้อยกวั่า 1 วััน 

วัิธัีกัารมอบฉัันัทะ
1. มีอบุฉันัที่ะใหบุ้คุคลใด้บุคุคลหน่�งติามีควัามีปรื่ะสงคข์องผู้้ถ้ือ่หุน้ หรื่อ่เลอ่กมีอบุฉันัที่ะใหก้รื่รื่มีการื่อิสรื่ะของบุริื่ษทัี่

คนใด้คนหน่�ง (ข้อมี้ลกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ ปรื่ากฏติามีสิ�งที่่�ส่งมีาด้้วัย 5) โด้ยให้รื่ะบุุชุ่�อพีร้ื่อมีรื่ายละเอ่ยด้ของบุุคคลที่่�ผู้้้ถื่อหุ้น
ปรื่ะสงค์จะมีอบุฉัันที่ะ หรื่่อกาเครื่่�องหมีายหน้าชุ่�อกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ ติามีที่่�บุรื่ิษัที่รื่ะบุุไวั้ในหนังส่อมีอบุฉัันที่ะ โด้ยเล่อกเพี่ยง
ที่่านเด้่ยวัให้เป็นผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะในการื่เข้ารื่่วัมีปรื่ะชุุมีด้ังกล่าวั

2. ปิด้อากรื่แสติมีป์ จำนวัน 20 บุาที่ พีรื่้อมีที่ั�งข่ด้ฆ่่าลงวัันที่่�ที่่�ที่ำหนังส่อมีอบุฉัันที่ะด้ังกล่าวั เพี่�อให้ถื้กติ้อง และ 
มี่ผู้ลผู้้กพีันติามีกฎหมีาย

3. ที่ั�งน่� ผู้้ถ้ือ่หุน้รื่ายหน่�งจะถือ่หุน้ของบุรื่ษิทัี่จำนวันเที่า่ใด้ ผู้้ถ้ือ่หุน้นั�นไมีส่ามีารื่ถืแบุ่งแยกจำนวันหุน้ โด้ยมีอบุฉันัที่ะ
ให้ผู้้้รื่ับุมีอบุฉัันที่ะหลายคน เพี่�อแบุ่งแยกการื่ลงคะแนนเส่ยงได้้
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รายชิื�อกัรรมกัารอิสืระที�บริษััทเสืนัอให�เป็นัผู้้�รับมอบฉัันัทะ

หมายเหตุ: รื่ายละเอ่ยด้ปรื่ะวััติิกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะและผู้ลการื่ด้ำเนินงานในปี 2565 ที่ั�ง 2 ที่่าน ปรื่ากฏในแบุบุ 56-1 One report หัวัข้อด้ังน่� 
- “คณะกรื่รื่มีการื่บุรื่ิษัที่” หน้า 14-19 
- “โครื่งสรื่้างการื่จัด้การื่” หน้า 79-91 
- “นโยบุายการื่กำกับุด้้แลกิจการื่” หน้า 68-78

1.  พีล.อ.ต.หญิง พีญ.อิศรญา สืุขเจริญ อายุ 61 ปี
ติำแหน่ง กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ/ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ/ 
 กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่น/ 
 ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล
ที่่�อย้่ บุรื่ิษัที่ เออารื่์ไอพี่ จำกัด้ (มีหาชุน)
 99/16-20 ถืนนรื่ัขด้าภิเษก 
 แขวังด้ินแด้ง เขติด้ินแด้ง กรืุ่งเที่พีฯ 10400
ส่วันได้้เส่ยในวัารื่ะที่่�เสนอ - ไมี่มี่ -

ในการื่ปรื่ะชุุมีครื่ั�งน่�  

2. นัางสืาวัสืุนัีย์ มัตตัญญุุกัุล อายุ 66 ปี
ติำแหน่ง กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ/ กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจสอบุ/ 
 กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หาและพีิจารื่ณาค่าติอบุแที่น/ 
 กรื่รื่มีการื่บุรื่รื่ษัที่ภิบุาล
ที่่�อย้่ บุรื่ิษัที่ เออารื่์ไอพี่ จำกัด้ (มีหาชุน)
 99/16-20 ถืนนรื่ัชุด้าภิเษก แขวังด้ินแด้ง 
 เขติด้ินแด้ง กรืุ่งเที่พีฯ 10400
ส่วันได้้เส่ยในวัารื่ะที่่�เสนอ - ไมี่มี่ -

ในการื่ปรื่ะชุุมีครื่ั�งน่�  

ส่วันได้้เส่ยพีิเศษที่่�แติกติ่างจากกรื่รื่มีการื่ที่่านอ่�นในทีุ่กวัารื่ะที่่�เสนอในการื่ปรื่ะชุุมีครื่ั�งน่�: -ไมี่มี่-

ส่วันได้้เส่ยพีิเศษที่่�แติกติ่างจากกรื่รื่มีการื่ที่่านอ่�นในทีุ่กวัารื่ะที่่�เสนอในการื่ปรื่ะชุุมีครื่ั�งน่�: -ไมี่มี่-
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย ล าดบัท่ี 6 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

     
   เขียนท่ี 

Written at        
 

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

  
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ 
I/We  Nationality       

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท           เออำรไ์อพ ี 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 
  

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

 
หรือ / OR          

2) พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญำ สุขเจริญ 
     AVM Isaraya Sukcharoen 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Chairman of Audit Committee      

อาย ุ61 ปี 
Age 61 years 

ท่ีอยู่  99/16-20 ถนนรชัดาภิเษก เขตดนิแดง 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 ุ66 ปี 
Age 66 years 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัอังคารท่ี 11 เมษายน 2566 
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสิค ชัน้ 31 เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2023 Annual General Meeting of the Shareholders to be held  on April 
11, 2023 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้  ดงันี ้
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:      
          

วำระที่ 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2565 
               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 
                            (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

   วำระที่ 2  รับทรำบแบบ 56-1 One report  และรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
 Item 2 To acknowledge the 56-1 One report and report on the Company's operating results 2022 

        วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2565 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

   Item 3  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income 
for the year ended December 31, 2022  

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

        วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลและกำรจัดสรรไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2565 

     Item 4  To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year 
ended December 31, 2022 

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
   

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท  
                 Item 5  To consider and approve the amendment of the Company's regulation article  
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
 วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

Item 6   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
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  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

  เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

    เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
       Appointment of an individual director 

 1.    นายบญุเลิศ นราไท Mr. Boonlerd Narathai 
    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 2.   รศ.ดร. เรณา พงศเ์รืองพนัธุ ์ Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. 
    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

 

       วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 Item 7   To consider and approve determination of the directors’ remuneration 

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

  วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2566 
  Item 8  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2023 
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
  Item 9  To consider other business (if any) 
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 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) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือน
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. 

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
 
 
หมายเหต:ุ  1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ 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. 



31

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย ล าดบัท่ี 6 

 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท........................เออำรไ์อพ ีจ ำกัด (มหำชน)............................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited........................................... 
 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัองัคารท่ี 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสคิ ชัน้ 31 
เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 For the 2023 Annual General Meeting of the Shareholders to be held  on April 11, 2023 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 ่ เรือ่ง           
 Item Subject   
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผูม้อบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
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MS SIAM Tower, 31st Floor (Asic Room)ห้องประชุมเอสิค อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31


