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 4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน    19  

 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม   22  

 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ       24  
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 8. แผนที่สถานที่ประชุม          56  

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ใน

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 บริษัท

ได้จัดท�ารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้น�าส่งส�าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง            

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1)

 ความเหน็ของคณะกรรมการ:  เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า

ปี 2556

                              

  ARIP Public Company Limited
           99 /16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

 ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล: สรปุผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมรีายได้รวม

จ�านวน 530.52 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 33.14 ล้านบาท ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย รายละเอียดผลการด�าเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2556 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน และรายงาน

ประจ�าปี 2556 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทได้จัดท�างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบปีบัญชี         

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอน�าเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

แล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ก�าหนดว่า 

คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�าไรพอที่จะท�าเช่นนั้น และ

รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ระหว่างกาล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จ�านวน 466 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.035 

บาท รวมเป็นเงิน 16.31 ล้านบาท และได้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จึงเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

 ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
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วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย สาํหรบัผลการดาํเนนิงาน

 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล:  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก�าหนดให้บรษิทัจ่ายเงนิปันผล

จากเงินก�าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล อย่างไร

กต็าม บรษิทัอาจจะก�าหนดให้การจ่ายเงนิปันผลมอีตัราทีน้่อยกว่าอตัราทีก่�าหนดข้างต้นได้ หากบรษิทัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�า

เงนิก�าไรสทุธจิ�านวนดงักล่าวมาใช้เพือ่ขยายการด�าเนนิงานของบรษิทัต่อไป โดยการจ่ายเงนิปันผลต้องไม่เกนิกว่าก�าไรสะสมของ

งบการเงิน  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2556 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนิน

งานปี 2556 และการเงินจ่ายปันผล ดังนี้ 

 - จัดสรรก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงาน ปี 2556 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 

 ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินเป็นเงิน 1,198,051.54 บาท

 - จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 

 33.14 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล  

 จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราถัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 27,960,000  บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.38 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจ�าปี 2556 โดยในเดือนธันวาคม  

 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,310,000 บาท 

 และในคร้ังนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 

 ทั้งสิ้น 11,650,000 บาท โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ในวนัที ่10 มนีาคม 2557 และให้รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตั ิ

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และก�าหนดวัน 

 จ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน  เนื่องจากต้อง 

 รออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

* บริษัทได้น�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติในงวดปัจจุบัน และปรับงบการเงินย้อนหลังปี 2554-2555 เพื่อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ 
   

 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

            2556          2555*  2554*

1. ก�ำไรสุทธิ (บำท) 

2. จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) 

3. เงินปันผลจ่ำยอัตรำต่อหุ้น (บำท)

4. รวมจ�ำนวนเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (บำท)

5. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล (โดยประมำณ)

22,300,196

457,500,00

0.04

18,916,800

ร้อยละ 88.49

31,551,890   

465,175,000

0.064

29,479,000

ร้อยละ 94.68

33,135,975

466,000,000

0.06

27,960,000

ร้อยละ 84.38

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
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 *   นายปฐม อินทโรดม เสนอที่จะไม่รับโบนัส เนื่องจากเป็นพนักงานประจ�าของบริษัท
 **  นายชาญชัย บุณยสุรกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
 *** นายโสภณ อิงค์ธเนศ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการแทนนายชาญชัย บุณยสุรกุล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

                        ปี 2556               ปี 2555รายชื่อกรรมการ

1.  นายมนู เลียวไพโรจน์        

2.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ        

3.  นายปฐม อินทโรดม*       

4.  นายชาญชัย บุณยสุรกุล**       

5.  นายประยูร รัตนไชยานนท์      

6.  นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง        

7.  นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ         

8.  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์        

9.  นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ     

10. นายโสภณ อิงค์ธเนศ*** 

200,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

550,000

200,000

50,000

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

550,000

ต�าแหน่ง

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 

 6.1 การกําหนดเงินโบนัส สําหรับปี 2556

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมี

รายได้รวม 530,516,260 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 112.63 และมีก�าไรสุทธิ 33,135,975 บาท เพิ่มขึ้นจาก        

ปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย        

                 ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการ

จ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ส�าหรับการด�าเนินงานรอบปีบัญชี 2556 ตาม          

รายละเอียด ดังนี้

 

 6.2 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2557

 ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล: บรษิทัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการพจิารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

หรือใกล้เคียงกับบริษัท 

 ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งน้ี คณะกรรมการได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน ส�าหรับคณะกรรมการ       

ชุดย่อยของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดท่ีก�าหนด     

ตามตารางนี้เท่านั้น 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ 

รวมเป็นเงิน
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2556

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17            

ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยในปีนี้

กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก�าหนดวาระ มีดังนี้ 

 1. นายปฐม อินทโรดม  กรรมการ 

 2. นายโสภณ อิงค์ธเนศ  กรรมการ

 3. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

*  นายปฐม อินทโรดม เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจ�าของบริษัท
** นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

 ส่วนรายละเอียดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏ 

ตามรายงานประจ�าปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

                    ต�าแหน่ง                        ปี 2557                  ปี 2556 ปี 2556*

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 

3. นายปฐม อินทโรดม*

4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์

6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง**

7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

9. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

รวมเป็นเงิน

273,000

220,500

- 

20,000

20,000

-

20,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

663,500

273,000

220,500

- 

20,000

20,000

-

20,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

663,500

          ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

(หน่วย: บาท/เดือน)
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                    ต�าแหน่ง                        ปี 2557                  ปี 2556 ปี 2556*

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 1 – 31 ธันวาคม 2556 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มี 

ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ

สรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องก�าหนด ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

 โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย

ล�าดับที่ 3) 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ นายปฐม อนิทโรดม นาย

โสภณ อิงค์ธเนศ และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาในเรือ่งค่าสอบบญัชแีละคณุสมบตัใินการตรวจสอบ เหน็ว่า ในปี 2556 บรษิทั

ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ที่เสนอมามีคุณสมบัติ

ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบกบัฝ่ายบรหิารให้เสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนุมติัจากท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

แต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2557 และก�าหนดค่าสอบบัญชี เป็นจ�านวน 

เงิน 1,080,000 บาทต่อปี

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท 

ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�าหรับปี 2557 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

 

                       ชื่อผู้สอบบัญชี       เลขที่ใบอนุญาต  จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล              3516             -

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ              4521             -

นางสาวรสพร เดชอาคม               5659             -

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์              5872             -
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 และเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนมุตักิ�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี 2557 เป็นจ�านวนเงนิ 1,080,000 

บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ประกอบด้วย

* อัตราค่าสอบบัญชีปี 2553-2556 ของบริษัท ส�านักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด จ�านวน  980,000  บาท

  

 ทั้งนี้บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด และผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธหรือ 

ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 -

  อนึง่ บรษิทัก�าหนดวนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธใินการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2557 (Record Date) 

ในวนัที ่10 มนีาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดย

วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 

  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน

เข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ 

แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลง       

ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น

สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

               ขอแสดงความนับถือ

      บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

   

   

      นายมนู เลียวไพโรจน์

               ประธานกรรมการ

                              ปี 2557      ปี 2556          เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ค่าสอบบัญชี

ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน 

รวมทั้งสิ้น

1,000,000

80,000

1,080,000

980,000*

80,000

1,060,000

20,000

-

20,000

รายการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556
บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

 ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 

900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120

 นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 

ของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) โดยเม่ือเร่ิมการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม

ประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 80 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 313,328,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.36 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ซึ่งเกินกว่า     

1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มด�าเนินการประชุมได้

 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

 1. นายมนู   เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการ

 2. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 3. นายวิวสัน  เตียวยองเพ็ง  กรรมการ

 4. นายประยูร  รัตนไชยานนท์  กรรมการ

 5. นายปฐม  อินทโรดม  กรรมการ

 6. นายโสภณ  อิงค์ธเนศ   กรรมการ

 7. นายประกอบ  วิศิษฐ์กิจการ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 8. นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจ�านวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ คือ 

 1. นอ.พญ. อิศรญา  สุขเจริญ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 ผู้บริหาร จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ นายประสิทธิ วรฉัตราวณิช นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ นายมารุจ เทวบุญ และนางสาวพรปวีณ ์ 

สหวัฒนพงศ์ 

 ผู้แทนจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จ�ากัด นางสาวบุณฑริกา เพิ่มพงศ์พันธ์ นางสาวกรณิศ จันดา ที่ปรึกษา

กฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะไกศยะ และเลขานุการบริษัท ได้แก่ นายชาญชัย บุณยสุรกุล

 

 เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไป  

ด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

-  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อ 

 ผู้ลงคะแนนและจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลง คะแนนให้

ตรงกับวาระ ส�าหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4  จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 7 จะมี

การระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ ส�าหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี 

  -  ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่

ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท�าการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ   

  -  การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�าโดยเปิดเผย  โดยผู้ด�าเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน  และท�าการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์ 

  -  ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อก�ากับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้น

การประชุม ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อก�ากับมอบให้กับ 

เจ้าหน้าที่

  -  การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการก�ากับการดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทจึงขอเชิญนางสาวบุณฑริกา เพิ่มพงศ์พันธ์

ตัวแทนจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จ�ากัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ

ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยน�าคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจ�านวน

เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วน

ใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ  

  -  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ  จะถือว่าเห็นด้วย ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุม

ในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วย      

ทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 9 อันเป็นวาระสุดท้าย จากนั้น นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่ง

เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555

    ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวัน

ที่ 3 เมษายน 2555 ตามส�าเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และ

บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

 

ทีป่ระชมุได้พจิารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2555 ตามทีเ่สนอ ด้วย

คะแนนเสียง ดังนี้      

เห็นด้วย  322,328,600  เสียง       ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง  งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง   

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

    ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ�าปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า 

พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ ทัง้นี ้เนือ่งจากเป็นวาระรบัทราบ เมือ่ไม่มผู้ีถอืหุ้นท่านใดซกัถาม หรอืให้ข้อเสนอแนะ จงึขอเข้าสู่วาระ

ต่อไป 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการ

เงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

หน้า 61-89

 

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 เกี่ยวกับเรื่องเงินลงทุนในบริษัท               

สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จ�ากัด (สแพลช) อยากทราบเหตุผลว่าท�าไมถึงขายธุรกิจ และขายธุรกิจในราคาถูกไปหรือไม่

สิง่ทีส่่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1

นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า การขายธุรกิจได้ขายไปในราคา Net Book Value โดยบริษัทลงทุนทั้งหมด 6.4 

ล้านบาท และขอให้ผู้ถือหุ้นดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี 2555 หน้า 64 รายการ “ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม” ปี 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจ�านวน 2.89 บาท และปี 2554 บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุน -0.46 ล้านบาท ก�าไรสุทธิจาก

การลงทนุทัง้สิน้ 2.42 ล้านบาท บรษิทัได้รบัเงนิปันผลจากการลงทุนจ�านวน 2.19 ล้านบาท และขายเงนิลงทุนท่ีเหลือในราคา 6.64 

ล้านบาท

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ได้ชี้แจงว่า การขายเงินลงทุนสแพลชในราคามูลค่าตามบัญชี เป็นข้อตกลงในการเจรจาการท�า

ธุรกิจ โดยหลังจากจ�าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว นายนรศักด์ิ รัตนเวโรจน์ ผู้บริหารและทีมงานผู้ผลิตรายการโทรทัศน์                

“ไซเบอร์ซิตี้” จะเข้ามาท�างานกับบริษัท โอกาสในการท�าก�าไรของทีมงานดังกล่าว จะเข้ามาที่บริษัทโดยตรง ราคาขายเงินลงทุน

ดังกล่าวจึงถือเป็นราคาที่เหมาะสม 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ดังนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจทางด้านสื่อทีวี ซึ่งการลงทุนมี 

2 วิธี ดังนี้

 1. ด�าเนินการเอง จ้างพนักงานท�าเอง ลองผิดลองถูก มีโอกาสขาดทุน 3 ปี แล้วค่อยพิจารณาจะด�าเนินการต่อหรือไม่

 2. พจิารณาบรษิทัทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมนีท้ีท่�าธรุกจิได้ดแีละต้องการขยายธรุกจิ บรษิทัจะเข้าไปร่วมลงทนุโดยการถอืหุน้ 

เมื่อพิสูจน์ได้ว่ารายการสามารถท�าก�าไรได้หรือไม่ แล้วค่อยพิจารณาจะด�าเนินการต่อหรือไม่อย่างไร ส�าหรับสแพลช การขายเงิน

ลงทนุตามมลูค่าสทุธทิางบญัช ีถอืว่าเป็นราคายตุธิรรมทัง้สองฝ่าย โดยสแพลชจะไม่ผลติรายการทีบ่รษิทัสนใจจงึไม่เป็นคูแ่ข่งของ

บริษัท นายนรศักดิ์และทีมงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ท�าให้บริษัทลดความเส่ียงจากการลองผิดลองถูกในธุรกิจด้านน้ี ซึ่งคาด

ว่าจะเป็นประโยชน์ระยะยาวของบริษัท

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุที่ 15 หน้า 81 เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ส�าหรับปี 2548 

ขอทราบจ�านวน และเหตุผลว่าท�าไมถึงยังไม่ได้คืน

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ปี 2548 จ�านวน 3.1 ล้านบาท ทางบริษัท

ได้ยื่นขอคืนภาษีกับทางกรมสรรพากรแล้ว แต่เนื่องจากกรมสรรพากรมีการเปลี่ยนทีมตรวจสอบจึงท�าให้ล่าช้า ปัจจุบัน ทาง

สรรพากรแจ้งว่าได้ด�าเนินการส่งเรื่องขอคืนภาษีไปที่หัวหน้าส่วนแล้ว และรอหัวหน้าส่วนส่งเรื่องกลับมา แนวโน้มน่าจะได้เงินคืน

เป็นส่วนใหญ่ แต่จะไม่ได้คืนทั้งหมด

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 

ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

       เห็นด้วย  322,328,600  เสียง      ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง   งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2555 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ประชุม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 

2555) โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่23 สงิหาคม 2555 

ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 18,314,800 บาท และได้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 

2555 

  ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการ  

  ดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2555 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น

  จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 

31.31 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงาน

ปี 2555 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจ�านวน 1,542,553 บาท และเห็นสมควรเสนอ

ให้มีการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราถัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.064 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 29,479,000 บาท ซึ่งในเดือนกันยายน 2555 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท 

รวมเป็นเงิน 18,314,800 บาท 

  ในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

11,164,200 บาท โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 ในวนัที ่12 มนีาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่13 มนีาคม 2556 และก�าหนดวนัจ่ายเงนิปันผล ในวนัพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2556 

  

   ทีป่ระชมุได้พจิารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์ อนมุตักิารจดัสรรก�าไรสทุธเิป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย และอนมุตักิารจ่าย

เงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  เห็นด้วย  322,361,600  เสียง      ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง   งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการด�าเนินงาน ในรอบบัญชี ปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 249.51 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากปีก่อน เป็นอตัราร้อยละ 8.54 จงึเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิโบนสัให้แก่คณะกรรมการ

รายละเอยีดตามหนงัสอืเชญิประชมุ หน้า 5 และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรบัปี 2556 รายละเอยีดตามหนงัสอืเชญิประชมุ 

หน้า 6 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  6.1 อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ส�าหรับปี 2555 จ�านวน 550,000 บาท ตามที่เสนอ

  เห็นด้วย  322,411,600  เสียง      ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง   งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง 

  6.2 อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2556 จ�านวน 663,500 บาทต่อเดือน ตามที่เสนอ

  เห็นด้วย  322,411,600  เสียง      ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง   งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตาม พรบ. 

มหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบรษิทัข้อที ่17 ก�าหนดว่าในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปีทุกครัง้ให้กรรมการออก

จากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก

โดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม โดยในปีนีก้รรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัตามก�าหนดวาระมจี�านวน

ทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

  1. นายมนู    เลียวไพโรจน์

  2. นายประยูร    รัตนไชยานนท์

  3. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ

สิง่ทีส่่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1

  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง อีกวาระหนึ่ง 

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นราย

บุคคลตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์, นายประยูร รัตนไชยานนท์ และ

นอ.พญ.อศิรญา สขุเจรญิ กรรมการทีต้่องออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี้

         7.1 นายมนู เลียวไพโรจน์

  เห็นด้วย  322,431,600  เสียง         ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง  งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง

  7.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์

  เห็นด้วย  322,431,600  เสียง         ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง  งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง

  7.3 นอ.พญ.หญิงอิศรญา สุขเจริญ

  เห็นด้วย  322,431,600  เสียง         ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง  งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556 

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 

ได้แก่ นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ หรอื นางสาวพมิพ์ใจ มานติขจรกจิ  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2556 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ    

ส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,060,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดในหนังสือ

เชิญประชุมหน้า 7-8

นายเกยีรต ิสมุงคลธนกลุ ผูถ้อืหุน้ มข้ีอซกัถามว่า ค่าตรวจสอบการบญัชเีกีย่วกบัการส่งเสรมิการลงทนุเป็นธรุกจิด้านไหนทีบ่รษัิท

ท�าอยู่และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ ถึงต้องจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

คุณปฐม อินทโรดม กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยายการลงทุนในส่วนธุรกิจ Digital Content โดยมีพัฒนา

ทมีงาน และลงทนุในส่วนของอปุกรณ์ เครือ่งมอืต่าง ๆ  เพือ่ท�าการผลติสือ่มลัตมิเีดยี ซึง่การลงทนุนีส้อดคล้องกบักจิการซอฟต์แวร์

ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ทางบริษัทจึงยื่นค�าขอรับการส่งเสริม และได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดย

แผนกนี้เริ่มท�ารายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้
  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 

และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

  เห็นด้วย  322,431,900  เสียง         ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง   งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

   -

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ได้ชี้แจงว่า จากยอดขายแท็บเล็ตในประเทศไทยมีจ�านวนสูงถึง 3 ล้านเครื่องไม่รวมส่วนที่แจกจ่าย

ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และชั้น ม.1 มีการประเมินกันว่ามูลค่าของ Digital Content และโปรแกรมด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะใส่เข้า

แท็บเล็ตน่าจะอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้เข้าร่วมกับสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อน�าเสนอโครงการท�า Content ให้กับ           

แท็บแล็ตดังกล่าว และยังมีโครงการฝึกอบรมครู และอาจารย์ทั่วประเทศ ในการสร้าง Digital Content และ สร้าง Application 
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ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยและน่าสนใจมากข้ึน นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะท�าธุรกิจทีวี โดยร่วมงานกับ

นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ ผลิตรายการไซเบอร์ซิตี้มีการขยายเวลาเพิ่มข้ึนจากเดิม และงาน Event บริษัทมีแผนรับจัดงานภาครัฐ

เพิ่มขึ้น ดังนั้น ปีนี้น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งของบริษัทที่สามารถท�ารายได้แบบก้าวกระโดด

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของทีวีดิจิตอลที่จะมีการได้รับใบอนุญาตเราจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่

ไหนในอนาคต

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้ีแจงว่า ในส่วนของทีวีดิจิตอลจะแบ่งเป็นรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์มีการ

ขายโฆษณา เช่น  ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, Thai PBS และรายการทีวีเพื่อสังคมไม่มีการขายโฆษณา แต่สามารถหาสปอนเซอร์ได้ 

ในส่วนการท�าทีวีจะแบ่งเป็นเจ้าของสถานีเอง หรือเป็นผู้ผลิตรายการโดยการเช่าช่วงเวลา หรือรับจ้างผลิตรายการส่งให้สถานี ณ 

วันนี้ บริษัทไม่ได้ประมูลเพื่อเป็นเจ้าของสถานีทั้งรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และรายการการทีวีเพื่อสังคม แต่บริษัทมีการเซ็น

สัญญาเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ “ไซเบอร์ซิตี้” กับทางช่อง 5 ส�าหรับรายการทีวีเพื่อสังคมท่ีมีจ�านวนมาก ส่วนใหญ่จะมีปัญหา

เรื่องการผลิตเนื้อหาที่ดี เพื่อสร้างกระแสความนิยม และเรตต้ิงท่ีดี กลยุทธ์ของบริษัทคือการผลิตรายการท่ีดีโดยการใช้ระบบ

มัลติมีเดียเข้ามาใช้ในการผลิตรายการ เพื่อสร้างความน่าสนใจ ผนวกกับเนื้อหาคุณภาพของบริษัทที่ได้จากการผลิตสื่อไม่ว่าจะ

เป็นเนื้อหาการค้าระหว่างประเทศ  บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร และทีมงานคุณภาพ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดี น่าสนใจเพื่อน�า

เสนอเจ้าของสถานี เพื่อรับจ้างผลิตรายการต่อไป และจากการผลิตส่ือโดยใช้ระบบมัลติมีเดีย ท�าให้บริษัทสามารถน�าเน้ือหา

เดียวกันนี้ เผยแพร่ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวี ทีวีเพื่อสังคม เคเบิ้ลทีวี ไอพีทีวี ที่อยู่ในอินเตอร์เน็ต 

นายนรศกัดิ ์รตันเวโรจน์ กรรมการบรหิาร ได้ชีแ้จงว่า ทมีงานเน้นการผลติรายการคณุภาพ ซึง่มาจากการผนกึรวมระหว่างทมีงาน

ผลิตกับเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างเป็น Value Content ขึ้นมา สามารถเผยแพร่ตามสื่อดิจิตอลได้ทุกสื่อ 

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมผู้บริหาร ที่ท�างานให้มีผลงานออกมาได้อย่างดีมาก จากวิสัยทัศน์

ขององค์กรที่หาสแพลชเข้ามาเป็นพันธมิตร ในเมื่อธุรกิจที่เดินต่อเป็นสิ่งที่ดี อนาคตปีนี้ตั้งเป้าเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การคาดการณ์การเติบโตของบริษัทแบ่งตามธุรกิจหลัก ดังนี้

 1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์  ทั้งนิตยสารและหนังสือเล่มแนวโน้มลดลง เพราะส่ิงพิมพ์จะต้องใช้เวลาในการผลิต ซึ่งขัดกับความ

ต้องการปัจจุบันที่ต้องการความเร็วและกว้างขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ จึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิตอลมากขึ้น

 2. ธุรกิจ Exhibition งานคอมมาร์ต ที่จัดถือเป็นดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมไอซีที ปีนี้วางแผนจัดงาน 3 ครั้งเช่นปีที่ผ่านมา 

การเติบโตขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมไอซีที ด้วยประสบการณ์ในการจัดงานขนาดใหญ่ บริษัทจึงรับจ้างจัดงานขนาดใหญ่ให้กับคู่ค้า

รายอื่น แต่ความสามารถในการท�าก�าไรนั้นจะไม่เท่ากับงานของบริษัทเอง คาดว่าปีนี้รายได้รับจัดงานจะเพิ่ม 100%

 3. ธุรกิจดิจิตอล Hybrid Media เป็นการผสมผสานสื่อ ทีวี อินเตอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์ แบ่งออกเป็น ดังนี้

  3.1 ผลิตเนื้อหานิตยสารของตัวเอง เพื่อให้เกิดTraffic บนเว็ปไซต์ เพื่อดึงโฆษณาจากสิ่งพิมพ์มาที่นี่

  3.2 ผลิต eBook หรือ Digital Content บทความเนื้อหาดี โดยจะท�า Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินค้า 

        ดิจิตอลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

  3.3 สร้าง และพัฒนาโปรแกรม สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

  3.4 รายการทีวี ผลิตรายการโทรทัศน์ ปัจจุบันมีสัญญาออกอากาศกับช่อง 5 อนาคตมีแผนขยายรายการโดย  

        การเพิ่มช่องรายการ  หรืออาจจะมีช่องของตัวเอง โดยจะท�ารายการแบบเจาะจงเฉพาะ เช่น กีฬา Discovery  

            Channel

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เราจะขยายงานจะต้องมีการเพิ่มทุนไหม 

สิง่ทีส่่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1

นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ประธานกรรมการบรหิาร ได้ชีแ้จงว่า ในปีนีบ้รษิทัยงัไม่มแีผนการเพิม่ทนุ เนือ่งจากยงัมเีงนิสดอยู ่พอสมควร 

ซึ่งคิดว่ายังเพียงพออยู่ แต่ในปีถัดไปต้องพิจารณาผลการลงทุนและแนวโน้มในปีน้ีก่อนว่าผลตอบแทนเป็นอย่างไร โดยการเพิ่ม

ทุนจะค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักและโอกาสของธุรกิจ 

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP มี

ผลกระทบหรือไม่ อย่างไร และอนาคตจะมีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP เพิ่มหรือไม่

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร  ได้ชี้แจงว่า ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP คงเหลือ 8 แสนกว่าหน่วย ทั้งนี้ ได้มีการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ส�าหรับการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP เพิ่ม ในปีนี้ยัง

ไม่มีแผน แต่ถ้ามีแผนเมื่อไรจะมาขอกับทางผู้ถือหุ้น

นายฉตัรชยั ส่องแสงเจรญิ ผูถ้อืหุน้ มข้ีอซกัถามว่า ในอนาคตอกี 5 ปี สดัส่วนรายได้จากแต่ละส่วนงาน จากสิง่พมิพ์ การจดั Event 

สื่อดิจิตอล และนิวมีเดีย จะมีอัตราสัดส่วนเป็นอย่างไร 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า  อนาคตอีก 5 ปี ค่อนข้างไกล ดังนั้น จึงขอกล่าวถึงเป้าหมายของบริษัท 

คือ เพิ่มธุรกิจ Digital Content และ Exhibition มากขึ้น สิ่งพิมพ์น้อยลง ดิจิตอลทีวี และดิจิตอลมีเดียรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

สัดส่วนรายได้ในอนาคตสื่อทีวี สื่อดิจิตอล และ Exhibition จะเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน แต่สื่อสิ่งพิมพ์จะลดน้อยลง 

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของการจัด Event ทางบริษัทมีนโยบายในการจัดงานใหม่ เช่น งาน 

Trade Show นอกเหนือจาก Commart หรือไม่ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทขอรับค�าแนะน�า เพื่อน�าไปพิจารณา

นาย ฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า คิดว่าภายใน 5 ปีจะใช้งบลงทุนประมาณเท่าไร 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจไอที Dynamic มาก ดังนั้น งบประมาณการลงทุนของบริษัท จึง

ขอใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและคุ้มค่า ถ้าผู้ถือหุ้นยังคงให้โอกาส บริษัทก็จะขยายการลงทุน

ไปเรื่อย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป 

 เมื่อไม่มีค�าถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว  เมื่อเวลา 16.00 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ    

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

      ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม

           (นายมนู เลียวไพโรจน์)

      

      ลงชื่อ _________________________เลขานุการบริษัท

         (นายชาญชัย บุณยสุรกุล)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
The Profile of persons nominated to replace retiring directors

เสนอแต่งตั้งเป็น    กรรมกำร และผู้จัดกำรใหญ่ 
Proposed appointment as    Director & Cheif Executive officer

อำยุ      43 ปี
Age      43 Years

สัญชำติ     ไทย 
Nationality    Thai

สัดส่วนกำรถือหุ้นทำงตรง (26 พ.ย. 2556)  หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 884,800 หุ้น (0.19%)
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) Ordinary shares, 884,800 shares (0.19)

วุฒิกำรศึกษำ     วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
Educations     Master of Science in Computer Engineering, Assumption University

ประวัติกำรอบรม / Certificate    Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประสบกำรณ์ย้อนหลัง 5 ปี  
5 Years’ work experience

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   บมจ. เออำร์ไอพี  กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไป  2547-ปัจจุบัน 
The Company is a registered    ARIP PCL.      Director & General Manager    2004-Present

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   บจ. สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ  กรรมกำร   2554-ม.ค. 2556
The Company is not registered  Splash Interactive Co., Ltd.  Director   Sep 2011 - Jan 2013 

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง   10 ปี (2547 - ปัจจุบัน)
Duration of Directorship   10 Years (2004 - Present)

ข้อพิพำททำงกฎหมำย    ไม่มี 
Legal dispute     none

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  ไม่มี
ในกิจกำรใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญำ 
The equity in both direct and indirect  none 

กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2556   ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง เข้ำร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
Meeting Attendance for the Year 2013  Board Meeting Attendant 4 Total Meeting 4 (100%)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) 

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ

4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

เป็น

เป็น

เป็น

เป็น

1. นายปฐม อินทโรดม
    Mr. Pathom Indarodom
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) 

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ

4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

เป็น

เป็น

เป็น

เป็น

เสนอแต่งตั้งเป็น    กรรมกำร
Proposed appointment as    Director

อำยุ      32 ปี
Age      32 Years

สัญชำติ     ไทย 
Nationality     Thai

สัดส่วนกำรถือหุ้นทำงตรง (26 พ.ย. 2556)  ไม่มี
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) none

วุฒิกำรศึกษำ     ปริญญำโท Commerce (เศรษฐศำสตร์และกำรธนำคำร) 
     มหำวิทยำลัยซิดนีย์, NSW, ประเทศออสเตรเลีย     
     ปริญญำตรี Commerce (เศรษฐศำสตร์และกำรเงิน) 
     มหำวิทยำลัยซิดนีย์, NSW, ประเทศออสเตรเลีย
Educations     Master of Commerce (Economics & Banking), The University of Sydney, NSW, Australia 
     Bachelor of Commerce (Economics & Finance), The University of Sydney, NSW, Australia

ประวัติกำรอบรม / Certificate    Director Certification Program (179/2013)
    
ประสบกำรณ์ย้อนหลัง 5 ปี  
5 Years’ work experience

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   บมจ. เออำร์ไอพี  กรรมกำร    มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน
     บมจ. ไอที ซิตี้  ผู้จัดกำร   2553 - ปัจจุบัน
     บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกิจ   2551 - 2553
        สัมพันธ์แผนกลูกค้ำรำยใหญ่ 
The Company is a registered    ARIP PCL.   Director   Mar 2013 - Present
     IT City PCL.  Manager   2010 - Present
     Bangkok Bank PCL.  Relationship Officer   2008 - 2010
        (Automobile and Heavy 
        MachineryDepartment)
  
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   บจ. กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช กรรมกำร   2553 - ปัจจุบัน
The Company is not registered   Advanced Research Group Co., Ltd. Director    2010 - Present

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง    10 เดือน (มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน)
Duration of Directorship   10 months (Mar 2013 - Present)

ข้อพิพำททำงกฎหมำย     ไม่มี 
Legal dispute     none

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอื่น  ไม่มี
ในกิจกำรใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญำ 
The equity in both direct and indirect  none 

กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2556   ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 3 ครั้ง เข้ำร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
Meeting Attendance for the Year 2013  Board Meeting Attendant 3 Total Meeting 3 (100%)

2. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
    Mr.Sophon Intanate
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(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) 

การมีส่วนได้เสียในบริษัท/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ

4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

เป็น

เป็น

เป็น

เป็น

เสนอแต่งตั้งเป็น    กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
Proposed appointment as    Independent Director & Audit Committee Member

อำยุ      52 ปี
Age      52 Years

สัญชำติ     ไทย 
Nationality     Thai

สัดส่วนกำรถือหุ้นทำงตรง (26 พ.ย. 2556)  หุ้นสำมัญ จ�ำนวน 750,000 หุ้น (0.16%)
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) Ordinary shares, 750,000 shares (0.16%)

วุฒิกำรศึกษำ     แพทยศำสตร์บัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
     MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
     นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
Educations     Doctor of Medicine Degree, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
     MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
     Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat University

ประวัติกำรอบรม / Certificate    Director Accreditation Program (DAP) (2010)
     Audit Committee Program (ACP) (2009)
     Monitoring Fraud Risk Management (2010)
     Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
     Monitoring the Internal Audit Function (2010)
     Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี  
5 Years’ work experience

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   บมจ. เออำร์ไอพี  กรรมกำรอิสระ       2552 - ปัจจุบัน
        และกรรมกำรตรวจสอบ
The Company is a registered    ARIP PCL.   Independent Director           2009 - Present
        & Audit Committee Member   
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  - รองหัวหน้ำศูนย์พัฒนำคุณภำพ      2556-ปัจจุบัน
 รองประธำนคณะกรรมกำร      2549-ปัจจุบัน
        - บริหำรควำมเสี่ยง
        - หัวหน้ำกองวิสัญญีและห้องผ่ำตัด      2551-2556
        - ประธำนคณะกรรมกำรประกัน      2549-2556
          คุณภำพกำรศึกษำ
The Company is not registered   Bhumibol Adulyadej Hospital  - Deputy Head,         2013-Prese
          Quality Improvement Center   
        - Vice Chairman         2006-Present
          of Risk Management Committee 
        - Head of  Anesthesiology Department     2008-2013
        - Chairman of  the Board of        2006-2013
          Education Quality Assurance

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง    5 ปี (2552-ปัจจุบัน)
Duration of Directorship   5 Years

ข้อพิพำททำงกฎหมำย     ไม่มี 
Legal dispute     none

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอื่น  ไม่มี
ในกิจกำรใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญำ 
The equity in both direct and indirect  none 

กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2556   ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง เข้ำร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
Meeting Attendance for the Year 2013  Board Meeting Attendant 4 Total Meeting 4 (100%)

3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ (นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)
    Gp.Capt Isaraya Sukcharoen

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 3
คณะกรรมการ

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

 (1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น 

       กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3)  บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนสงูสดุตำมล�ำดับลงมำเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะ

  พงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำ

  กันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

ข้อ 17.  ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำร

 ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม

 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก 

 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรที่ออกตำมวำระ

 นั้น ๆ อำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในกำรเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ให้คณะกรรมกำรจดัท�ำหนงัสอืนดัประชมุระบุสถำนที ่วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชมุ 

 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร  โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทรำบ  

 เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และคณะกรรมกำร 

 จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณำ 

 หนังสือนัดประชุมดังกล่ำวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสำมวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน

 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ 

 ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด 

ข้อ 30. ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อำจมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้ำประชมุและออกเสยีงแทนตนในกำรประชมุกไ็ด้ หนงัสอื

 มอบฉนัทะจะต้องลงวนัทีแ่ละลำยมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตำมแบบทีน่ำยทะเบียนก�ำหนด

 หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรอืผูท้ีป่ระธำนก�ำหนด ณ ทีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเข้ำ

 ร่วมประชุม

ข้อ 31. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำคน หรือ

 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ำกรณี

 หนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะ

 เป็นองค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 4
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 ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด ถ้ำเวลำนดัประชมุล่วงเลยไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ�ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำเข้ำร่วมประชมุไม่

 ครบองค์ประชุมตำมที่ก�ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอัน

 ระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นกำรประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด

 ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม

 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรนั่งเป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วม

 ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรอง

 ประธำนกรรมกำร หรอืมแีต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุ หรอืไม่สำมำรถปฏบัิติหน้ำทีไ่ด้ กใ็ห้ทีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คน

 หนึ่งซึ่งได้เข้ำร่วมประชุมขึ้นเป็นประธำน

ข้อ 32. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

 กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำห้ำคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลง

 คะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตำมที่ประธำนในที่ประชุมก�ำหนด

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณปีกตใิห้ถอืคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ถ้ำมคีะแนนเสยีง

  เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

 (2) ในกรณดีงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ�ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

  (ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท

  (ค) กำรท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ 

   กำรมอบหมำยให้บคุคลอืน่เข้ำจดักำรธรุกจิของบรษิทั หรอืกำรรวมกจิกำรกบับคุคลหรอืนติบิคุคล

   อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขำดทุนกัน

  (ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

  (จ) กำรเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือกำรออกหุ้นกู้

  (ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้

 (1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัทในรอบปีที่

  ผ่ำนมำ

 (2) พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขำดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำของบริษัท

 (3) พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไรและจ่ำยเงินปันผล

 (4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ

 (5) พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท

 (6) พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่ำตอบแทน

 (7) กิจกำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
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หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก�ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำม

 มิให้ประกำศจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำ ๆ กัน โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องได้รับ

 อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก�ำไรสมควร

 พอที่จะท�ำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุม

 ครำวต่อไป

 กำรจ่ำยเงนิปันผลให้กระท�ำภำยในหนึง่เดือนนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืวนัทีค่ณะกรรมกำรลงมติแล้วแต่กรณี 

 ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณำค�ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วย

 ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของ

 บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 5
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

 เพื่อให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึง

ก�ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเอกสำร หรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม เพื่อ

ให้ผูถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป ท้ังน้ี บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผนักำรยืน่แสดงเอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้ 

หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมแต่ละรำย ตำมที่บริษัทจะพิจำรณำเห็นเหมำะสม 

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

  (ก) บัตรประจ�ำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ) 

  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ�ำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว

ต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

  (ก) หนังสือเดินทำงของผู้ถือหุ้น 

  (ข) ในกรณมีอบฉนัทะ หนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบฉนัทะ และบัตรประจ�ำตัว หรอืหนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็นชำว

ต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  (ข) บัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจที่ได้ลงนำมใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

  (ข) บัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจที่ได้ลงนำมใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 ในกรณีของส�ำเนำเอกสำรจะต้องมีกำรรับรองส�ำเนำถูกต้อง และหำกเป็นเอกสำรที่จัดท�ำขึ้นในต่ำงประเทศ ควรมี

กำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพับบลิค

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ ณ สถำนที่ประชุม

ได้ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 มีนำคม 2557 เป็นต้นไป

 อนึ่งผู้ถือหุ้นท่ำนใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงแทนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก

ข้อควำมและลงลำยมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉนัทะท่ีแนบมำ พร้อมแนบเอกสำรหรอืหลกัฐำนแสงดควำมเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทน

ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม ตำมรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้น
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การมอบฉันทะ 

 ตำมประกำศกรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ เรือ่ง ก�ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ลงวนัที ่2 กมุภำพนัธ์ 

2550 ได้ก�ำหนดแบบของหนงัสอืมอบฉนัทะในกำรประชมุผูจ้องหุน้ และกำรประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทมหำชน จ�ำกดัไว้ 3 แบบ 

โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ 

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน 

 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตำยตัว 

 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

 บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง 

สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท (ตำมรำยชื่อกรรมกำรอิสระที่บริษัทก�ำหนด) 

ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมำยังบริษัทล่วงหน้ำ

ก่อนประชุมไม่น้อยกว่ำ 1 วัน 

วิธีการมอบฉันทะ

 1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกำเครื่องหมำยหน้ำ

ชื่อกรรมกำรอิสระ ตำมที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่ำนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วม

ประชุมดังกล่ำ

 2. ปิดอำกรแสตมป์ จ�ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ที่ท�ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้อง 

และมีผลผูกพันตำมกฎหมำย

 3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสำรประกอบมำทำงไปรษณีย์ ส่งกลับมำยังบริษัทล่วงหน้ำก่อน

ประชุมไม่น้อยกว่ำ 1 วัน

   ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท

   บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)

   99/16-20 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวนเท่ำใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะ

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 5
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รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
The Profile of the Independent Director who may be granted a proxy

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี หน้า 17

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี หน้า 18

นิยามกรรมการอิสระ ท่ีบริษัทได้ก�ำหนดไว้เทียบเท่ำกับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์ และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รำยละเอียดในรำยงำนประจ�ำปีหน้ำ 44)

The defination of the “Independent Director The Company has defined the “Independent Director” in accrdance 

with the requirement by the SEG and SET.

ต�าแหน่ง   กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
Position   Independent Director and Chairman of Audit Committee
 
ที่อยู่   99/16-20 ถนนรัขดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Address   99/16-20 Ratchadapisek Road,Din Daeng Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ในการประชุมครั้งนี้  
The agenda concerning  Agenda 6   To consider and approve determination
consideration     of the Directors’ remuneration

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ    อายุ   75  ปี
    Mr. Prakob Visitkitjakarn    Age    75  years

ต�าแหน่ง   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
Position   Independent Director and Audit Committee Member
 
ที่อยู่   99/16-20 ถนนรัขดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Address   99/16-20 Ratchadapisek Road,Din Daeng Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ในการประชุมครั้งนี้  วำระที่ 7    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
The agenda concerning  Agenda 6   To consider and approve determination
consideration     of the Directors’ remuneration
   Agenda 7   To consider and approve the appointment of new  
      directors replacing those retired by rotation

2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์    อายุ 40  ปี
    Mr. Narit Therdsteerasukdi    Age    40  years

ต�าแหน่ง   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
Position   Independent Director and Audit Committee Member
 
ที่อยู่   99/16-20 ถนนรัขดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Address   99/16-20 Ratchadapisek Road,Din Daeng Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ในการประชุมครั้งนี้  
The agenda concerning  Agenda 6   To consider and approve determination
consideration     of the Directors’ remuneration

3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ อายุ 52  ปี
    Group Captain Isaraya  Sukcharoen    Age    52  years

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 6

ประวัติของกรรมการอิสระ ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี หน้า 17
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หมายเหตุ (Notes)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 
Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the Meeting and may not apportion his/her shares for several 
proxies to vote.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form A. (General Form) 

......................................................
   เขียนที่
   Written at ....................................................................    
  วันที่  เดือน พ.ศ.
  Date....................  Month ...................... A.D. ........................... 

 (1)  ข้าพเจ้า สัญชาติ
  I/We, ................................................................................. ,  Nationality: ............................................................................................. ,
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง
No. ....................... , Road: ................................................................................ ,  Tambol/Sub district: ............................................................................... ,
อำาเภอ/เขต      จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District: ................................................................................................ , Province: ........................................, Postal Code: ..................................  
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท      เออาร์ไอพี     จำากัด (มหาชน)
  As a shareholder of         ARIP          Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม                           หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                  เสียง  ดังนี้
holding a total of………………....................…….  shares;  and have the right to vote equal to………….........................…… votes as follow :
หุ้นสามัญ                            หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share …................................................   shares and have the right to vote equal to…………….......................…… votes  
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
        Hereby appoint
       อายุ ปี 
	 r  1) . ........................................................................................................  Age. ........................years
  อยู่บ้านเลขที่  ถนน   ตำาบล/แขวง
  Residing at No. ........................ Road : ......................................................... Tambol/Sub district : ..................................................                  
  อำาเภอ/เขต    จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  Amphoe/District : ............................................................................................ Province : ............................... Postal Code : ..............         
                        หรือ/ OR     อายุ   ปี 
	 r  2) . . .......................................................................................................  Age. .....................   years
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน   ตำาบล/แขวง
  Residing at No. .........................  Road : .........................................................   Tambol/Sub district : ...................................................                  
  อำาเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
  Amphoe/District :  .....................................................................  Province : ...........................................  Postal Code : ....................         

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 
2557 เวลา 14.00  น.  ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 on March 
28, 2014, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be 
postponed to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht

ลงชื่อ                                                                        ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................   Grantor
            (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                       ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:        ............................................................   Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                       ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:         ...........................................................   Grantee

(............................................................)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ท่ีกำาหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 
2557 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 on March  
28, 2014, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be 
postponed to any other date, time and place.

   เขียนที่

   Written at .....................................................................    

  วันที่  เดือน พ.ศ.

  Date.....................  Month ......................  A.D. ........................ 
 (1)  ข้าพเจ้า สัญชาติ
  I/We, ................................................................................. ,  Nationality: ............................................................................................. ,
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง
No. ....................... , Road: ................................................................................ ,  Tambol/Sub district: ............................................................................... ,
อำาเภอ/เขต      จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District: ................................................................................................ , Province: ........................................, Postal Code: ..................................   

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท      เออาร์ไอพี     จำากัด (มหาชน)

  As a shareholder of         ARIP          Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม                           หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง  ดังนี้

holding a total of………………..….............….  shares;  and have the right to vote equal to………….....................................…….   votes as follow :

หุ้นสามัญ                             หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง

Ordinary share …............................................   shares and have the right to vote equal to…….......................………............…… votes  

   (3) ขอมอบฉันทะให้ 

          Hereby appoint

         อายุ  ปี 

   r 1) ....................................................................................................................  Age. .................. years

    อยู่บ้านเลขที่  ถนน   ตำาบล/แขวง

    Residing at No. .......................... Road : ........................................................ Tambol/Sub district : ...................................................                  

    อำาเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

    Amphoe/District : ............................................................... Province : .......................................  Postal Code : .................................         

   หรือ / OR         

            r 2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 75 ปี

                Mr. Prakob Visitkitjakarn        Independent Director & Chairman of Audit Committee  Age 75 Years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

    No.   99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400    

  หรือ / OR      

  r 3)  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อายุ 40 ปี

    Mr. Narit Therdsteerasukdi   Independent Director and Audit Committee member  Age 40 years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

    No.   99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400         

  หรือ / OR       

  r 4)  นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อายุ 52 ปี

     Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen   Independent Director and Audit Committee member  Age 52 years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

    No.   99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht
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  (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้

   In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :              

r วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี  2556

            Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)  grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

      r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำาปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

       Item 2   To acknowledge the report on the Company’s operating results and the Annual Report 2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)  grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

      r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

    Item 3   To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the  

 year ended  December 31, 2013

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)    grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.       

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

    r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 Item 4  To acknowledge the Company’s interim dividend

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	 r   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

    r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r	 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย สำาหรับผลการดำาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2556

 Item 5  To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended  

 December 31,2013

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

          r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

          r   เห็นด้วย/ Approve           r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain
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r วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

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

   6.1    การกำาหนดเงินโบนัส สำาหรับปี 2556 

   6.1 Approval the payment of bonus for Y2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

   6.2    การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำาหรับปี 2557 

             6.2    Approval the Directors’ remunaration for Y2014

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

r   วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

        Item 7   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation

	 r			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

             r  เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                  Approve with appointment all team  

					 		 		r   เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       r  งดออกเสียง/ Abstain

        r  เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

                  Approve with partial of team as follows:

      1.    นายปฐม อินทโรดม          Mr. Prathom Indarodom

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve      r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       r  งดออกเสียง/ Abstain

      2.   นายโสภณ อิงค์ธเนศ       Mr. Sophon Intanate

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve      r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       r  งดออกเสียง/ Abstain

      3.    นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์       Mr. Narit Therd Steerasukdi 

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve       r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       r  งดออกเสียง/ Abstain

  

r วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 

 Item 8    To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration 2014

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain
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ลงชื่อ                                                                      ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................ Grantor
            (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ............................................................. Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:  ..............................................................  Grantee
        (............................................................)

หมายเหตุ (Notes)
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the meeting and may not apportion his/her shares for  
 several proxies to vote. 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
 In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment  
 to Proxy Form B. 

r วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 Item 9    To consider other business (if any). 

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

   If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and 

will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

           (6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into 

consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to 

consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

               

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ ourselves in all respects.
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ...............................................  เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)........................................

 Appointment of Proxy as Shareholder of ………….................................... ARIP Public Company Limited..........................……

  

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2557  ในวนัที ่28 มนีาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขที ่900/29 ถนนพระราม

ที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 On March 28, 2014 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 

Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120  or any adjournment to any other date, time and place.

r	 วาระที่   เรื่อง

      Item............... Subject ................................................................................................................................................................................................  

 r (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r     (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b)    grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :          

   r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

r	 วาระที่   เรื่อง

      Item............... Subject ...........................................................................................................................................................................................

 r	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   (b)    grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :          

   r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

r	 วาระที่   เรื่อง

      Item............... Subject ................................................................................................................................................................................................    

	 r	 (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (a)    grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b)    grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

   r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht

ลงชื่อ                                                                      ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................ Grantor
            (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ............................................................. Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:  ..............................................................  Grantee
        (............................................................)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form C

                                                .......................................................
   เขียนที่

   Written at .....................................................................    

  วันที่  เดือน พ.ศ.

  Date.....................  Month ......................  A.D. ........................ 
 (1)  ข้าพเจ้า สัญชาติ
  I/We, ................................................................................. ,  Nationality: ............................................................................................. ,
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง
No. ....................... , Road: ................................................................................ ,  Tambol/Sub district: ............................................................................... ,
อำาเภอ/เขต      จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District: ................................................................................................ , Province: ........................................, Postal Code: ..................................   

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 

in our capacity as the custodian for……………………….................................................................................…………………………………………………, 

 

 (2)      ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เออาร์ไอพี   จำากัด (มหาชน) 

being a shareholder of……..............................……… ARIP Public Company Limited……........................................................................................………

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม                           หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง  ดังนี้

holding a total amount of ……..….............….  shares;  and have the right to vote equal to………….....................................…….   votes as follows:

หุ้นสามัญ                             หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง

Ordinary share …............................................   shares and have the right to vote equal to…….......................………............…… votes  

 

   (2) ขอมอบฉันทะให้ 

          Hereby appoint

        อายุ   ปี 

   r 1) ....................................................................................................  Age. ............................... years

    อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง

    Residing at No. .......................... Road : ......................................... Tambol/Sub district : .................................................................            

    อำาเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

    Amphoe/District : ............................................................... Province : .......................................  Postal Code : .................................         

   หรือ / OR         

            r 2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 75 ปี

                Mr. Prakob Visitkitjakarn        Independent Director & Chairman of Audit Committee  Age 75 Years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

    No.   99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400    

  หรือ / OR      

  r 3)  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อายุ 40 ปี

    Mr. Narit Therdsteerasukdi   Independent Director and Audit Committee member  Age 40 years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

    No.   99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400         

  หรือ / OR       

  r 4)  นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อายุ  52 ปี

     Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen   Independent Director and Audit Committee member  Age  52 years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

    No.   99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht
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   (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้

    In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows : 

   r มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

        The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

		 	 r   มอบฉันทะบางส่วน คือ 

                 The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

                           r  หุ้นสามัญ        หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้               เสียง 

                         Ordinary shares…...……  shares in total, which are entitled to cast …................................……… votes; and

                            r  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้            เสียง 

                             Preferred shares.…....…  shares in total, which are entitled to cast ……….........................……… votes

     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด       เสียง 

      Total…………………………………….......................................…………………….............................……  votes

   (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้

    In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :   

r วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี  2556

            Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)  grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

      r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำาปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

       Item 2   To acknowledge the report on the Company’s operating results and the Annual Report 2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)  grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

      r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

    Item 3   To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the  

 year ended December 31, 2013

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)    grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.       

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

    r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 Item 4  To acknowledge the Company’s interim dividend

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	 r   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

    r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 

2557 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 on March 

28, 2014, at 14.00 p.m., at SVOA Tower,  ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be 

postponed to any other date, time and place.
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r	 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย สำาหรับผลการดำาเนินงานสิ้นสุด  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 Item 5  To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended  

 December 31, 2013

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

          r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

          r   เห็นด้วย/ Approve           r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

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

   6.1    การกำาหนดเงินโบนัส สำาหรับปี 2556 

   6.1    Approval the payment of bonus for Y2013 

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

   6.2    การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำาหรับปี 2557 

   6.2    Approval the Directors’ remuneration for Y2014 

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove           r  งดออกเสียง/ Abstain

         

r   วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

        Item 7   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation 

	 r			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

             r  เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                  Approve with appointment all team  

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove         r  งดออกเสียง/ Abstain

        r   เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

                  Approve with partial of team as follows :

      1.    นายปฐม อินทโรดม          Mr. Pathom Indarodom

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

      2.   นายโสภณ อิงค์ธเนศ       Mr. Sophon Intanate

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

      3.    นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์       Mr. Narit Therdsteerasukdi 

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

     

r วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 

 Item 8    To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for Y2014

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain
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r วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 Item 9    To consider other business (if any). 

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

   (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

    If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be 

regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

  (6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into 

consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to 

consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

               

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ                                                                      ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................ Grantor
            
 (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ............................................................. Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:  ..............................................................  Grantee
        (............................................................)

หมายเหตุ Remark 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 
 หุ้นให้เท่านั้น 
 This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders’ register is an offshore investor who appoints a local custodian  
 in Thailand to keep his/her shares in the custody. 
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
 (1)  หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder’s behalf; and 
 (2)  หนังสือยืนยันว่าผู้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
  A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more 
 than one proxy in order to divide the votes.
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.............................เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) ......................................................

 Appointment of Proxy as Shareholder of……………............ ARIP Public Company Limited ……..........................................

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2557  ในวนัที ่28 มนีาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขที ่900/29 ถนนพระราม

ที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014. On March 28, 2014 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 

Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120  or any adjournment to any other date, time and place.

r	 วาระที่    เรื่อง

 Item......................... Subject .......................................................................................................................................................................................   

	r			(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	r			(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

 					 r เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

      

r	 วาระที่    เรื่อง

 Item......................... Subject .......................................................................................................................................................................................    

	r	    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	r	    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

          (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows  :

     r เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

r	 วาระที่    เรื่อง

 Item......................... Subject .......................................................................................................................................................................................    

	r	    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	r	    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

          (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

     r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

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

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht

ลงชื่อ                                                                      ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................ Grantor
            (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ............................................................. Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:  ..............................................................  Grantee
        (............................................................)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 8

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
The Map of the meeting venue ARIP Company Limited

วิธีการเดินทาง

1. รถยนต์ ทางด่วนขั้นที่ 1 (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร)   

ทางออก 1-02 ลง ถนนพระราม 3  ช่องนนทร-ีนางลิน้จี ่เชือ่ม

ต่อ ถนนพระราม 3

2. รถยนต์ เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรม ข้ามสะพานทีปัง

กรรัศมีโชติ (สะพานภูมิพล), ,มุ่งหน้าถนนพระราม 3 

3. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี ต่อ รถ BRT ลงสถานี

วัดด่าน

4. รถประจ�าทาง 89, 205 ปอ.205

Map of the meeting venue 

1. Vehicle, Express Way System State 1 (Chalerm 

Maha Nakhon Expy (Tool Road) ), Exit 1-02 for Rama 

III Road toward Chong Nonsi , Merge onto Rama III 

Road.

2.  Vehicle, Industrial Ring Road (Bhumibol Bridge) 

for Rama III Road.

3.  BTS to Chong Nonsi Station and Transit to BRT 

Arrival @ Station Wat Dan

4.  Bus No. 89, 205 , PO.205

56

����������Thai.indd   26 3/6/14   5:20 PM


