
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

เวลา 13.30 น.
ณ.หอง Sky Park ชั้น 14
อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เปดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
กรุณานำแบบฟอรมลงทะเบียน ซึ่งพิมพบารโคด และหนังสือมอบฉันทะ

(กรณีมอบฉันทะ) มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

(บริษัทงดแจกของที่ระลึก)
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

 

 
สารบัญ 

 
 
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  

 สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  วันท่ี 10 เมษายน 2560 เอกสารแนบ 1 
 รายงานประจําป 2560 (แบบ 56-2) (CD-ROM) เอกสารแนบ 2 
 ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
เอกสารแนบ 3 

  
 
เอกสารประกอบการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 

 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข.   และ แบบ ค. เอกสารแนบ 4  
 เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เอกสารแนบ 5   
 ขอมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน เอกสารแนบ 6   
 ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน เอกสารแนบ 7   
 ข้ันตอนการเขารวมประชุม เอกสารแนบ 8   
 แผนท่ีแสดงท่ีจัดการประชุม เอกสารแนบ 9   
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
 

สวนงานนักลงทนุสัมพันธ สํานักกรรมการผูจัดการ 
บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 02 – 372 3600 
โทรสาร  02 – 372 3327 
อีเมล  ir@rpcthai.com 
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ที่ RPCG/HO-BOD/LT-0010/2561 

วันที่ 1  มีนาคม  2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

ดวย คณะกรรมการ บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) ไดมีมติที่จะจัดใหมีการเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561  เวลา 13:30 น. ณ หอง Sky Park เลขท่ี 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 14 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
บริษัทฯไดบันทึกรายงานถูกตองตามความเปนจริง และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว (ตาม
เอกสารแนบ 1) ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแลว และไดมีการ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2560 เปนตนไป (www.rpcthai.com). 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป 2560 
ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2560 มีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําป 2560 ของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ (2) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รอบป 2560 
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  ไมตองลงคะแนนเสียง เนื่องจากเปนมติรับทราบ   

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ขอเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแลว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2560 พรอมงบการเงินของบริษัทฯ ตาม
เอกสารแนบ (2) โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี         (หนวย: ลานบาท) 

รายการ   ป 2560 ป 2559 
สินทรัพยรวม 3,129 3,171 
หนี้สินรวม 1,818 1,864 
สวนของผูถือหุนรวม 1,311 1,307 
รายไดจากการขายและบริการ 2,438 2,255 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (37)            (69) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน  (0.03)           (0.05) 
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ   งบการเงินมีความถูกตองและครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มี
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเหมาะสมและทันตอเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบและรับรองแลว 
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน   
 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2560 และการจายเงินปนผล 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีบริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของผลประกอบการ 
นั้น ในป 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 37 ลานบาท และมีขาดทุนสะสม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เทากับ 581 ลานบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับบริษัท ขอ 42  บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมจะไมสามารถจายเงินปนผลได  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควร งดจายเงินปนผลประจําป 2560 
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดไววา “ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม  กรรมการซ่ึงออกจาก
ตําแหนง  อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได ” 
กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้ 

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 
3. นางสาวปณิชา  พงษศิวาภัย 

บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซดของบริษัทฯ เรียนเชิญใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 โดยเม่ือครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเขามายัง
บริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียพิจารณาและเห็นชอบกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหแตงต้ังกรรมการท่ีออกตาม
วาระ 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 
3. นางสาวปณิชา  พงษศิวาภัย 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  โดยพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล 
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบ  รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และยังเปรียบเทียบบริษัทอื่นในธุรกิจ
ใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงสถานการณของบริษัทฯ เปนสําคัญ นอกจากน้ีบริษัทฯ มีนโยบายใหโบนัสกรรมการ
ผันแปรตามผลการดําเนินงาน  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณางดจายโบนัสกรรมการ
ประจําป 2560  และพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561  ซึ่งเปนอัตราเดิมเทากับป 2560 
ประกอบดวยคาเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ  
โดยเสนอ คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ประจําป 2561 สรุปไดดังนี้ 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
เบ้ียประชุม ป 2561 (ปที่เสนอ) ป 2560 
ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 25,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 
กรรมการ  20,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 20,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
เบ้ียประชุม 
ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 25,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 
กรรมการ 20,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 20,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 
คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
เบ้ียประชุม 
ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 25,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 
กรรมการ  20,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 20,000 บาท / คร้ังที่รวมประชุม 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2561 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
แตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชี ประจําป 2561 ของบริษัทฯ 
ตามรายชื่อตอไปนี้ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 

จํานวนปที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงินของบริษัท  

1. นางพูนนารถ     เผาเจริญ 5238 3 ป (2558-2560) หรือ 
2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร 3853 2 ป (2556-2557) หรือ 
3. นายเติมพงษ    โอปนพันธุ 4501 - 

ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตน เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกัน
กับของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับป 2561 และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร หรือผูที่
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได
ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบ
บัญชี ดังนี้

คาสอบบัญชีป 2560 ขางตนไมรวมคาบริการอื่น (Non-audit fee) จํานวน 26,874 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดีตลอดมา มีความรูและประสบการณในงานตรวจสอบบัญชีเปนอยาง
ดีและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งใน และตางประเทศ รวมท้ังอัตราคาสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี)

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดแตงต้ังบุคคลอื่น
เขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
โดยขอใหนําสงตอกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการกอนเขาประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)
ประธานกรรมการ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2561 (ปที่เสนอ)(บาท) ป 2560 (บาท) 
คาสอบบัญชีของบริษัท 800,000 800,000
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1,015,000 835,000

รวม 1,815,000 1,635,000
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บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท อารพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตน เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกัน
กับของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับป 2561 และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร หรือผูที่
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได 
ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบ
บัญชี ดังนี้ 

คาสอบบัญชีป 2560 ขางตนไมรวมคาบริการอื่น (Non-audit fee) จํานวน  26,874 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดีตลอดมา มีความรูและประสบการณในงานตรวจสอบบัญชีเปนอยาง
ดีและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งใน และตางประเทศ รวมทั้งอัตราคาสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ 
และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ  
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน   

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดแตงต้ังบุคคลอื่น
เขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกขอความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
โดยขอใหนําสงตอกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการกอนเขาประชุม 

ขอแสดงความนับถือ 
          บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

(นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล) 
 ประธานกรรมการ 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2561 (ปที่เสนอ)(บาท) ป 2560 (บาท) 
คาสอบบัญชีของบริษัท 800,000 800,000 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1,015,000 835,000 

รวม 1,815,000 1,635,000 




