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9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน�ามาในวันประชุม)      

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559  

ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขท่ี 900/29  

ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558  

บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของท่ีประชุม และได้น�าส่งส�าเนารายงานการประชุมให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงาน

ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1)

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2558
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัท 

มีรายได้รวมจ�านวน 325.96 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 9.86 ล้านบาท รายละเอียดผลการด�าเนินงานของบริษัท  

ปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2558 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 2)

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ รบัทราบรายงานประจ�าปี 2558 และรายงานของ

คณะกรรมการบรษิทั 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษัิท สาํหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้ว

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: บรษิทัได้จดัท�างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัรอบปีบญัชี  

สิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษิทัแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป จงึขอน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญั 

ผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิง่ทีส่่งมาด้วย ล�าดบัที ่2)

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการด�าเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา 

บริษัทมีรายได้จ�านวน 325.96 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 9.86 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร 

งดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 4)

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับ 

ผลประกอบการในรอบปีบญัชี สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

1. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

2. จ�านวนหุ้น (หุ้น)

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

4. รวมจ�านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)

33,135,975

466,000,000

0.06

27,960,000

ร้อยละ 84.38

(13,747,680)

466,000,000

-

-

-

(9,858,483)

466,000,000

-

-

-

ปี 2556รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2558*

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

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

ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยในปีนี้

กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก�าหนดวาระ มีดังนี้  

 1. นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

 2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ

 3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 

เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้ท�าการสรรหา โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะ 

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจ และมคีณุสมบตัติามท่ีกฎหมายบรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องก�าหนด จากนัน้คณะกรรมการ

บรษิทัจะพิจารณาบคุคลตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ หากเหน็ชอบก็จะน�าเสนอให้ท่ีประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ในการนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการท้ัง 3 ท่านมคีวามเหมาะสม 

สมควรแต่งตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึง่ โดยรายละเอยีดประวัตขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้จดัส่ง 

ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ นายมนู เลยีวไพโรจน์ 

นายประยูร รัตนไชยานนท์ และนอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทอีกวาระหน่ึง และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจะด�าเนินการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น 

ลงคะแนนทีละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 วัตถุประสงค์และเหตุผล:  บริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีในการ

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนด 

ค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ 

บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยปี 2559 

ในอตัราคงเดมิเท่ากับค่าตอบแทนปี 2558 แต่เนือ่งจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทนุ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

บริหารจึงขอเสนอลดค่าตอบแทนลง ตามตารางดังต่อไปนี้  
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2559

 

 รายละเอยีดขอบเขต อ�านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจ�าปีภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 2)

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส*

4. นายปฐม อินทโรดม

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์

6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง**

7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

9. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ

รวม

273,000

220,500

-

20,000

20,000

-

20,000

30,000

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

663,500

200,000

150,000

-

20,000

20,000

-

20,000

30,000

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

520,000

ปี 2558
(บาท/เดือน)

ปี 2559 
(บาท/เดือน)รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

*    นางเอื้อมพร ปัญญาใส เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจ�าของบริษัท 

**   นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ไม่มี -

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น     - ไม่มี -
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2558 บริษัทส�านักงาน  

อวีาย จ�ากัด มผีลการปฏบิตังิานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ ทัง้รายชือ่ผู้สอบบญัชท้ัีง 5 ท่านตามท่ีเสนอมา มคุีณสมบติัไม่ขดักับหลกัเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

 

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดย บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 

 ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559 ของบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2558  

ประกอบด้วย

 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือขออนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตัง้ บรษิทั 

ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2559 และก�าหนดค่าสอบบัญชี เป็นจ�านวนเงิน 1,080,000 บาทต่อปี 

ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

 ความเหน็ของคณะกรรมการ:  เหน็ควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัการแต่งต้ังผู้สอบบญัชแีห่ง บรษิทั  

ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับปี 2559 และพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559  

เป็นจ�านวนเงิน 1,080,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

  

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 -

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

นางสาวรสพร เดชอาคม

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

3972

3516

4521

5659

5872

       2 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้สอบบัญชี จำานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

ค่าสอบบัญชี

คา่การตรวจสอบการปฏิบตัติามเงือ่นไขของการสง่เสรมิการลงทุน (BOI)

รวมทั้งสิ้น

1,000,000

80,000

1,080,000

1,000,000

80,000

1,080,000

-

-

-

ปี 2558รายการ ปี 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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 อนึ่ง บริษัทก�าหนดวันก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 (Record 

Date) ในวนัที ่8 มนีาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือ่ผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 

 จงึเรยีนมาเพ่ือขอเชญิท่านผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่ระบไุว้ข้างต้น และเพ่ือให้การลงทะเบยีน

เข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ 

แต่งตัง้บคุคลอืน่มาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้น้ี ท่านสามารถมอบฉนัทะโดยกรอกข้อความลงลายมอื 

ชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้น 

สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ 

        ขอแสดงความนับถือ

            บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

   

 

        (นายมนู เลียวไพโรจน์)

           ประธานกรรมการ



8

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

 ประชมุเมือ่ วันศุกร์ที ่27 มนีาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชมุเอสคิ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชัน้ 34 เลขที ่900/29 

ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 นายชาญชยั บณุยสรุกลุ เลขานกุารบรษิทั กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 

ของบรษิทั เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) โดยเมือ่เริม่การประชมุมผีูถื้อหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุ

แทนรวมทั้งสิ้น 58 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 318,907,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.44 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจ�านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้

ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มด�าเนินการประชุมได้

 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. นายมนู   เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

 2. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 3. นางเอื้อมพร  ปัญญาใส  กรรมการ

 4. นายปฐม  อินทโรดม  กรรมการ

 5. นายวิวสัน  เตียวยองเพ็ง  กรรมการ

 6. นายประยูร  รัตนไชยานนท์  กรรมการ

 7. นายประกอบ  วิศิษฐ์กิจการ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 8. นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 9. นอ. พญ. อิศรญา  สุขเจริญ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี นางสาวพรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์ นางสาวพิไลวรงค์ ไพบูลย์สวัสด์ิ และนายพรชัย   

จันทรศุภแสง

 ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจ�านวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ คือ นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์

 ผู้แทนจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดย นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และ 

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะไกศยะ 

 เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

 1.   ผูถื้อหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่ีลงทะเบยีนแล้ว จะได้รบัใบลงคะแนนเป็นบตัรสขีาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบชุือ่

ผู้ลงคะแนนและจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรง

กับวาระ ส�าหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 จะมีการระบุชื่อกรรมการ

ที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ ส�าหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจะขอลงมติเป็นรายบุคคล  

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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 2.  ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ  

จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท�าการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

 3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�าโดยเปิดเผย โดยผู้ด�าเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองด 

ออกเสียงยกมือข้ึน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนน และท�าการรวบรวมเพ่ือนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและ 

ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  

 4.   ผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อก�ากับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนท้ังแผ่นคืนเมื่อ 

เสรจ็สิน้การประชมุ ส�าหรบัผูถื้อหุน้ทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ให้ฉกีบตัรลงคะแนนพร้อมท้ังเซน็ชือ่ก�ากับมอบให้กับ 

เจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ

 5.  การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการก�ากับการดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ  

ตวัแทนจากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลง

คะแนนเสียง ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยน�าคะแนนเสียงดังกล่าวมาหกัออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่

เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย 

และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ 

 6.  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้อง

ประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ 

 7.   ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วย

ทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย 

 ขอเรียนเชิญคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ 

วันที่ 28 มีนาคม 2557 ตามส�าเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หน้า 15 ที่มีค�าว่าดิจิตอลควรปรับปรุงใหม่ เป็นค�าว่า ดิจิทัล 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ แจ้งว่า ทางบริษัทรับทราบและจะปรับปรุงตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในคราวต่อไป

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 ตามที่เสนอ  

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้      

       เห็นด้วย  318,927,325  เสียง     ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี-  เสียง     งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง  

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

 ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงรายงานประจ�าปี 2557 ให้ท่ีประชุม

ทราบ ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 277 ล้านบาท ก�าไรขั้นต้น 41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น 15.06% และบริษัทมีผลขาดทุน

สุทธิ 13.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 246 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 40 ล้านบาท และส่วนของ

ผู้ถือหุ้น 206 ล้านบาท อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 4.64 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.19 เท่า สภาพ

คล่องทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ�าปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี 

 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตังิบการเงนิ ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาแล้วเห็นว่า  งบการเงนิ 

ดังกล่าวได้ผ่านการรบัรองจากผูส้อบบญัชถูีกต้องและเห็นควรให้ผูถื้อหุ้นอนุมตั ิดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ�าปีหน้า 72-98

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า รายงานประจ�าปีหน้า 22 ก�าไรขัน้ต้น 41 ล้านบาท ท�าไมถึงขาดทนุ 13 ล้านบาท  

ติดลบจากอะไร 

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า บรษิทัมกี�าไรขัน้ต้น 41 ล้านบาท แต่มค่ีาใช้จ่ายในการขาย 2.5 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 57.35 ล้าน รวมค่าใช้จ่าย 59 ล้าน จงึท�าให้มผีลขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได้อยู่ท่ี 16.9 ล้าน

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ มข้ีอซกัถามว่า รายงานประจ�าปีหน้า 71 เงนิลงทุนชัว่คราวปีท่ีแล้วไม่ม ีแต่ปี 2557 มเีพ่ิมขึน้มา 58 

ล้านไม่ทราบมาจากลกูหนีใ้ช่ไหม ทีโ่อนมาเป็นเงนิลงทุนชัว่คราวเก็บเงนิมาได้และไปลงทุนอะไร

นางสาวพรปวณ์ี สหวัฒนพงศ์ กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า เงนิลงทุนชัว่คราวเป็นบญัชเีงนิฝากประจ�า 3-6 เดอืน ทางผูส้อบบญัชไีด้แสดง

รายการออกมาต่างหากจากบญัชเีงนิสด เมือ่ปลายปี 2556 บรษิทัมโีปรเจคใหญ่ จงึท�าให้ลกูหน้ีปลายปีค่อนข้างเยอะ ในปี 2557 รบัช�าระ

หนีไ้ด้ ถ้าน�าเงินฝากอยู่ในบญัชกีระแสรายวันจะไม่มดีอกเบีย้ หรอืเงนิฝากออมทรพัย์ก็จะได้ดอกเบีย้ในอตัราต�า่มาก ทางฝ่ายการเงนิ 

จงึเอาเงนิไปฝากประจ�า 3-6 เดอืน เพ่ือจะได้ดอกเบีย้รบักลบัคนืมา

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า มนีโยบายท่ีจะเอาเงนิไปลงทนุอย่างอืน่ไหม นอกจากดอกเบีย้

นายมนู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า การท่ีบรษิทัน�าเงนิไปลงทุนในเงนิฝากประจ�านัน้รบัประกันว่าเงินต้นจะไม่สญูหายและ

จะมดีอกเบีย้เพ่ิมขึน้ หากไปลงทุนอย่างอ่ืน อาทิ การซือ้หุน้ หุ้นกู้ หรอืการลงทนุอืน่ ถึงแม้ผลตอบแทนสงู แต่ความเสีย่งก็สงูด้วย ดงันัน้ 

เพ่ือผลประโยชน์ของทัง้บรษิทัและผูถื้อหุน้ บรษิทัจึงระมดัระวังเรือ่งการลงทุนในส่วนนี้

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถื้อหุน้ มข้ีอซกัถามว่า รายงานประจ�าปีหน้า 93 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามคอือะไร ส่วนประกอบของสนิทรพัย์ภาษี

เงนิได้รอตดับญัช ีในปี 2557 ท�าไมมผีลขาดทนุทางภาษ ีจ�านวน 2.9 ล้าน เพราะอะไร

นางสาวพรปวณ์ี สหวัฒนพงศ์ กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คอื รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรษัฎากร ซึง่จะมรีายจ่าย

บางรายการทีไ่ม่สามารถน�ามาเป็นรายจ่ายทางภาษไีด้ เช่น ค่ารบัรองทีเ่กนิกว่ากฎหมายก�าหนด คอื 0.3% ของรายได้ ค่าของขวัญมลูค่า

เกิน 2,000 บาท หรอืรายจ่ายท่ีไม่สามารถระบผุูร้บัเงิน เป็นต้น ส�าหรบัภาษเีงนิได้รอตดับญัช ีเนือ่งจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทนุ 

ตามประมวลรษัฎากร บรษิทัสามารถน�าผลขาดทุนมาหกักับก�าไรสทุธิในปีถัดไปได้ย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถื้อหุน้ มข้ีอซกัถามว่า เมือ่อาทิตย์ทีแ่ล้วมงีานคอมมาร์ต ก่อนหน้านีม้สีปอนเซอร์รายหน่ึงเข้าร่วมด้วย แต่ท�าไม

ถึงถอนไปมปัีญหาอะไร มกีารรบัเงนิมดัจ�าล่วงหน้าหรอืไม่ และจะมปัีญหาในการร่วมงานครัง้ต่อไปหรอืไม่

นางเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการ ชีแ้จงว่า ในการท่ีสปอนเซอร์ถอนตวัไป เป็นเรือ่งของข้อตกลงท่ีไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน จงึท�าให้ไม่ลงตวั 

และเนือ่งจากยังไม่มกีารเซน็สญัญาจงึยังไม่มกีารรบัเงนิมดัจ�าแต่อย่างใด ส�าหรบัการจดังานครัง้ต่อไป เน่ืองจากจดังานแต่ละงานจะมี 

Concept ต่างกัน ซึง่จะต้องเจรจาเป็นงานต่องานไป 
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นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า ทางสปอนเซอร์แจ้งว่าบรษิทัไม่ให้เอาสญัลกัษณ์ของสปอนเซอร์ขึน้โชว์ จรงิหรอืไม่

นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า  บรษิทัมเีงือ่นไขการเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน โดยบรษิทัจะขึน้โลโก้ผูส้นับสนนุ

ในสือ่โฆษณาทุกชนิด แต่ถ้าสปอนเซอร์รายใดขอมากกว่าทีก่�าหนดไว้ ก็ถือว่าไม่ยุตธิรรมต่อสปอนเซอร์รายอืน่ของบรษิทัจงึไม่สามารถ

ท�าให้ได้ 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า รายได้จากการให้บรกิารของบรษิทัลดลง เพราะเหตใุด

นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า รายได้หลกัของบรษิทัมาจาก 2 แหล่ง คอื 

 1. ธุรกจิเอกชน ในปีท่ีผ่านมาจากเหตกุารณ์ไม่สงบเกิดข้ึนในกรงุเทพ ซึง่เป็นสถานท่ีจดังานส่วนใหญ่ของบรษิทั จากสภาพ

สถานการณ์ทียื่ดเย้ือน้ี ท�าให้ผูล้งทุนเกิดความไม่เชือ่มัน่ในพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค จงึท�าให้รายได้จากบรษิทัเอกชนลดลง 

 2. หน่วยงานราชการ จากการชมุนุมทางการเมอืงจนถงึการยุบสภา ท�าให้รฐับาลไม่มกีารจดังานใด ๆ เนือ่งจากเป็นรฐับาล

รกัษาการณ์ จงึท�าให้รายได้ในส่วนนีล้ดลงอย่างมนัียส�าคญั แต่คาดว่าในปีนีจ้ะค่อย ๆ ฟ้ืนกลบัมา 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า รายการไซเบอร์ซติี ้เป็นยังไงบ้าง

นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า รายการไซเบอร์ซตีิเ้ป็นรายการทางด้านไอซทีท่ีีได้รบัความนยิมรายการหน่ึงทาง

ช่อง 5 แต่จากการขยายช่องดจิทัิลทวีเีพ่ิมขึน้มากกว่า 30 ช่อง ส่งผลกระทบท้ังทางด้านบวกและลบ ทางด้านลบ ท�าให้เกิดการแข่งขนัทาง

ด้านราคาโฆษณาโดยเฉพาะช่องดจิทัิลทีวี แต่รายการฟรทีีวียังไม่กระทบมากนัก ส�าหรบัโอกาสคอื มคีวามต้องการรายการวทิยุโทรทัศน์

เพ่ือป้อนให้กับช่องต่าง ๆ  เพ่ิมมากขึน้ ซึง่บรษิทัคดิว่ายังมช่ีองทางทีจ่ะใช้ความสามารถของบรษิทัในการผลติ และ/หรอืรบัจ้างผลติรายการ

ไอซทีใีห้กับช่องอืน่เพ่ิมขึน้

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า สญัญารายการไซเบอร์ซต้ีิเป็นแบบปีต่อปีใช่หรอืไม่ และมคีวามเส่ียงในการต่ออายุ

สญัญาหรอืไม่

นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า สญัญารายการไซเบอร์ซติีเ้ป็นแบบปีต่อปี ดงัน้ัน จงึมคีวามเสีย่งในการไม่ต่อ

สญัญา แต่รายการไซเบอร์ซติีไ้ด้ต่อสญัญามานานกว่า 4-5 ปีแล้ว

นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ ผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า รายงานประจ�าปี หน้า 73 ดอกเบีย้รบัปี 2556 กับ 2557 มปีระมาณล้านเศษ ๆ  ใกล้เคยีง

กัน แต่ในปี 2557 บรษิทัมเีงนิฝาก 58 ล้าน ท�าไมดอกเบีย้รบัไม่เพ่ิมขึน้

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า งบแสดงฐานะทางการเงนิทีแ่สดงในรายงานประจ�าปีนัน้ เป็นงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน ณ วันสิน้ปีเท่าน้ัน ในระหว่างปีบรษิทัได้มกีารน�าเงนิทนุมาใช้หมนุเวียนในบรษิทั 

นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ ผูถื้อหุน้ มข้ีอซกัถามว่า รายงานประจ�าปี หน้า 72 ปี 2556 มกี�าไรสะสมยังไม่ได้จดัสรร 19 ล้านบาท บรษิทัขาดทนุ 

13 ล้านบาท ในปี 2557 ควรเหลอื 6 ล้านบาท ท�าไมกลายเป็นขาดทนุ 6 ล้านบาท 

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า ก�าไรสะสมทีล่ดลงไป มาจากการจ่ายเงนิปันผล จ�านวน 11.65 ล้านบาท  

ให้ผูถ้อืหุน้ในเดือน เมษายน 2557 ส�าหรบัผลประกอบการปี 2556 ตามมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ปี 2557

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน้ี        
  เห็นด้วย  331,863,334  เสียง    ไม่เห็นด้วย    -ไม่มี-   เสียง  งดออกเสียง   -ไม่มี-   เสียง  
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จ�านวน 276.69 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 13.75 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2557 ตามที่เสนอข้าง
ต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย  331,793,934   เสียง    ไม่เห็นด้วย    69,400   เสียง งดออกเสียง   -ไม่มี-   เสียง

วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระตาม พรบ. 

มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 17 ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการ

ออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  

ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วนหน่ึงในสาม โดยในปีนีก้รรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัตามก�าหนดวาระ

มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

 1  นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 2  นายวิวสัน  เตียว ยอง เพ็ง  กรรมการ

 3  นายประกอบ  วิศิษฐ์กิจการ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน

 หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั รายละเอยีดตาม

หนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

เป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหน่ึง แต่เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีจงึขอเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่านออกนอก

ห้องประชุมก่อน เพื่อท�าการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และ นาย

ประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

      5.1  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

  เห็นด้วย  331,864,357 เสียง   ไม่เห็นด้วย      -ไม่มี-      เสียง  งดออกเสียง      -ไม่มี-    เสียง

 5.2 นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

  เห็นด้วย  331,864,357 เสียง   ไม่เห็นด้วย      -ไม่มี-      เสียง  งดออกเสียง      -ไม่มี-    เสียง

 5.3  นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

  เห็นด้วย  331,864,357 เสียง   ไม่เห็นด้วย      -ไม่มี-      เสียง  งดออกเสียง      -ไม่มี-    เสียง

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ี 

ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตังิาน ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี และความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทียบอ้างองิกับบรษิทั

อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1

 โดยก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2558 ในอัตราคงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2557 

รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 4-5 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุระบุ คุณวิวสันไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ เพราะเหตุใด

นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากท�างานอยู่ในบริษัทที่มีส่วนได้เสียกัน และมีเงินเดือนประจ�าอยู่แล้ว จึงไม่

รับเงินเดือนที่บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทมีก�าไรมากชึ้น

 ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์ อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี 2558 จ�านวน 663,500 บาทต่อเดอืน 

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย  331,865,457 เสียง   ไม่เห็นด้วย      -ไม่มี-      เสียง  งดออกเสียง      -ไม่มี-    เสียง

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558   

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้แก่ นาย

ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม   

หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 

1,000,000 บาท และค่าการตรวจการปฏบิตัติามเงือ่นไขของการส่งเสรมิการลงทนุ 80,000 บาท รวมทัง้สิน้ 1,080,000 บาท ทัง้นี้

ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และก�าหนด

ค่าสอบบัญชีประจ�าปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย  331,865,757 เสียง   ไม่เห็นด้วย      -ไม่มี-      เสียง  งดออกเสียง      -ไม่มี-    เสียง

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

 -

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ปีนี้บริษัทมีนโยบายอะไรที่ท�าให้ผลประกอบการดีขึ้น 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า กลยุทธ์ของ ARIP ในปีนี้ จะแบ่งเป็นแต่ละส่วนงาน ดังนี้

 1. สือ่สิง่พิมพ์ ธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์โดยรวมทัว่โลกเป็นขาลง ของบรษิทัก็เช่นเดียวกัน แต่บรษิทัได้เพ่ิมการจดักิจกรรมขึน้มา 

ท�าให้แนวโน้มสื่อสิ่งพิมพ์ดีขึ้น เช่น การน�าสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลบริษัทชั้นน�า ประมวลผลเพื่อคัดเลือก

บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับรางวัลในงาน Thailand Top Award 

 2. สื่อวิทยุโทรทัศน์ สถานการณ์โดยรวมเงินโฆษณาในสื่อทีวียังมีอยู่เท่าเดิม แต่ช่องรายการมีมากขึ้น ท�าให้รายได้

โฆษณาถูกกระจายออกไป โดยรายได้หลกัส่วนใหญ่ยังอยู่ใน 5 ช่องหลกั บรษิทัไม่มช่ีองรายการของตนเอง แต่เป็นผูผ้ลติรายการ

และมีศูนย์ความรู้ทางด้านไอซีทีจ�านวนมาก ดังน้ัน บริษัทจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยเข้าพบลูกค้าแต่ละช่อง และเสนอตัวเป็น 

ผู้รับจ้างผลิตรายการให้ตามช่องต่าง ๆ 

 3. Exhibition ปีนี้คาดว่าจะได้งานราชการมากขึ้น โดยในไตรมาสนี้รับจัดงานประมาณ 4-5 แห่ง และมีแผนจะรับงาน

ต่อเนื่องอีก 4-5 แห่ง แต่รายได้ส่วนน้ีจะมีก�าไรไม่มาก ส่วนงานของบริษัทจะมีการเปล่ียนรูปแบบงานใหม่ คาดว่าจะเห็นได้ชัด 

ภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มมีการเก็บข้อมูลของลูกค้างานคอมมาร์ต เพ่ือน�าไปจัดกิจกรรม “Commart Everyday”  

กับลูกค้า ในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
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 4. ธุรกิจใหม่ ในการแข่งขันกับอาเซียน การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส�าคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นตัวจักรส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ รัฐบาลก็เล็งเห็นและสนับสนุนให้บริษัทส่งเสริมการจัดการอบรมให้พนักงานโดยการให้สิทธิ 

ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการอบรม Online learning เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า งาน Event ที่จัดในศูนย์สิริกิติ์ บริษัทจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทางศูนย์สิริกิติ์จะ

ให้เช่าสถานที่ในทุกปี 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทร่วมงานกับศูนย์สิริกิติ์มากกว่า 20 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดี ส�าหรับ

การจัดงาน Exhibition บริษัทต้องมีการวางแผนและจองสถานท่ีล่วงหน้าทั้งปี กรณีท่ีไม่สามารถจองท่ีศูนย์สิริกิติ์ก็ยังมีสถานที ่

จัดงานหลายแห่งที่สามารถจัดงานได้

นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า

 1. ปีที่ผ่านมาผลกระทบทางการเมืองท�าให้รายได้ส่วนใหญ่หายไป บริษัทมีการประเมินผลกระทบทางการเมือง 

ในอนาคตจะเป็นอย่างไร และธุรกิจของเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 

 2. เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจปีนี้ตั้งเป้าเท่าไร

 3. นอกจากความเสี่ยงด้านการเมืองแล้ว ยังมีความเสี่ยงในด้านอื่นอีกหรือไม่ที่จะท�าให้บริษัทไม่สามารถด�าเนินธุรกิจ

ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในการด�าเนินธุรกิจ ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองถูกกระทบ ธุรกิจก็จะถูก

กระทบตามไปด้วย เช่นเดียวกันถ้าสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจดี การด�าเนินธุรกิจก็จะดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัก็ต้องรกัษาศกัยภาพให้องค์กรอยูร่อดได้ภายใต้สถานการณ์ทางการเมอืงท่ีเปลีย่นแปลง ก�าไรขาดทนุตามสถานการณ์น้ัน ๆ  

 สามธุรกิจหลักของบริษัทส่วนใหญ่เก่ียวข้องทางด้านไอซีที นอกจากความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว 

ภาวะอตุสาหกรรมไอซทีก็ีมผีลกระทบด้วยเช่นกัน ซึง่ในอนาคตข้างหน้าอตุสาหกรรมไอซทีก็ีจะมกีารเปลีย่นแปลงเยอะมาก ส�าหรบั

บริษัทต้นทุนส่วนใหญ่ คือ พนักงานที่มีประสบการณ์ทางด้านตลาดไอซีที ซึ่งบริษัทมีการประเมินความเส่ียงและปรับเปลี่ยน 

หาโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค 

นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนเป้าหมายปี 2558 รายได้หลักยังคงเป็นธุรกิจการจัดงาน Exhibition และงาน

แสดงสินค้าของหน่วยงานราชการท่ีบริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นการท�ากิจกรรมในส่วนภูมิภาคเป็นหลัก และเพ่ิมเติม 

ในส่วนงานเทศกาล งานประเพณีที่จัดเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งรายได้ส่วนนี้น่าจะเติบโตไม่ต�่ากว่า 10% 

 ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทได้มีปรับกลยุทธ์เน้ือหาให้มีความเฉียบคมมากข้ึน รวมท้ังปรับกลยุทธ์การวางหนังสือ  

Business + หรอื eLeader อยู่ในสถานท่ีกลุม่เป้าหมาย คือ ผูบ้รหิารได้ใช้บรกิาร เช่น เลาจน์การบนิไทยท่ัวประเทศ ศูนย์บรกิารรถ  

นอกจากน้ียังได้จัดท�าแคมเปญร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในการรับจัดส่งหนังสือให้นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

เพ่ือสร้างฐานลูกค้า สมาชิก และการรับรู้หนังสือให้มากข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการขายโฆษณา โดยประมาณการรายได้ส่วนน้ี 

จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% 

 ส่วนธุรกิจวิทยุโทรทัศน์คาดว่าจะไม่โตมากนัก เน่ืองจากการมีคู่แข่งขันหลายรายท้ังรายการในฟรีทีวีและดิจิทัล

ทีวี อย่างไรก็ดี บริษัทวางแผนปรับกลยุทธ์และเน้ือหารายการไซเบอร์ซิต้ีใหม่ เพ่ือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและผลิตรายการ 

เพื่อขายตลาดอื่น

 ในส่วนธุรกิจใหม่ บริษัทมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามา เพ่ือบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท ในการท�า Data  

Marketing ซึ่งเป็นวิเคราะห์ข้อมูลฐานลูกค้า คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตรงกับความต้องการของลูกค้า เสนอเป็นแคมเปญ  

Intergraded Marketing communication เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท่ีเหมาะสม และมี 

ตัวชี้วัดผลงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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 นอกจากการเติบโตทางด้านรายได้แล้ว บริษัทเน้นการบริหารจัดการภายใน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการควบคุม 

ค่าใช้จ่ายซึ่งจะท�าให้ความสามารถในการท�าก�าไรเพิ่มขึ้น 

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของสิ่งพิมพ์นอกจากนิตยสารของบริษัทแล้ว มีนโยบายท่ีจะผลิต 

สิ่งพิมพ์อื่น เช่น การซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตการ์ตูนญี่ปุ่น ในส่วนการจัดนิทรรศการปีที่แล้วมีรายได้ 160 ล้านบาท ดูแล้วไม่น่าจะ

ขาดทุน นอกจากการจดันทิรรศการของเราแล้ว มแีผนการจดันทิรรศการอืน่ทีส่ามารถสร้างก�าไรได้หรอืไม่ ในส่วนทีวีเรามทีีมงาน

ที่มีศักยภาพในการผลิตรายการ แต่ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของบริษัท 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตลาดการ์ตูนในประเทศมีการแข่งขันสูงมาก ปัจจุบัน บริษัทได้มีโอกาส

รับจ้างผลิตการ์ตูนฉลองครบรอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ ฯ เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ดี บริษัทขอรับข้อเสนอแนะที่ทางผู้ถือหุ้น

เสนอมาไว้พิจารณา

นายฉตัรชยั ส่องแสงเจรญิ ผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า สือ่ดจิทัิลน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทย ท่ีมกีารพัฒนาโครงข่าย อนิเทอร์เน็ต

จาก 3G เป็น 4G และบริษัทได้มีการพัฒนา Application e-Bookshelf ให้องค์กร โดยในต่างประเทศบูมมาก ทางบริษัทมีมุมมอง

อย่างไรบ้าง 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สื่อดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีบริษัทพยายามท�า โดยมี 2 แนวทางคือ  

1 รบังานราชการ 2 ต้องท�าการประชาสมัพันธ์ให้เอกชนยอมรบัอย่างแพร่หลาย การรบังานจากหน่วยงานราชการทีม่งีบประมาณ

จากส่วนกลางง่ายกว่าบรษิทัเอกชน เพราะสือ่ดจิทัิลเป็นสนิค้าท่ีจบัต้องไม่ได้ การลงทุน 3-5 แสนค่อนข้างยาก แต่ผูบ้รโิภคต้องการ

ใช้ฟรี อย่างไรก็ดี บริษัทขอน้อมรับค�าแนะน�า และจะน�าไปศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ส่วนไหนที่ท�าได้ก็จะท�าทันที 

 

 เมื่อไม่มีค�าถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว  เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกท่านท่ีได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมท้ังเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

      ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม

         (นายมนู เลียวไพโรจน์)

      

      ลงชื่อ _________________________เลขานุการบริษัท

        (นายชาญชัย บุณยสุรกุล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (30 ธ.ค. 2558)   -  ทางตรง 
       -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝึกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน

- บริษัททั่วไป

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2558 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

73 ปี  

ไทย 

หุ้นสามัญ จ�านวน 780,000 หุ้น (0.17%)                      
- ไม่มี -

-  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกี้ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
-  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่น 34

-  Director Certification Program (DCP 30/2003)
- The Role of the Chairman Program (RCP 3/2001)

- บมจ.เออาร์ไอพี                 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ ม.ค. 2553-ปัจจุบัน

- บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 2554-ปัจจุบัน

- บมจ.ยูบิลลี่เอ็นเตอร์ไพรส์ ประธานกรรมการ 2553-ปัจจุบัน

- บมจ.เอสวีโอเอ      กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2553-ปัจจุบัน

- บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 2549-ปัจจุบัน

- บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ             กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 2547-ปัจจุบัน

   (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)

- บมจ.โพลีเพล็กซ์( ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน

- บมจ.บางกอกสหประกันภัย ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน

- บมจ.น�าตาลขอนแก่น ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน

- บจ.ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน

- กระทรวงอุตสาหกรรม             ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2542-2547

6 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่

ไม่มี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น   (30 ธ.ค. 2558)   -  ทางตรง 
        -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝึกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน

- บริษัททั่วไป

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2558 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

กรรมการ 

53 ปี  

ไทย

หุ้นสามัญ จ�านวน 1,064,000 หุ้น (0.23%)                     
- ไม่มี -

- ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 Director Accreditation Program (DAP) (2004)

- บมจ.เออาร์ไอพี  กรรมการ         ม.ค. 2553-ปัจจุบัน

- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการ 2540-ปัจจุบัน

- บจ.เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ กรรมการ 2555-ปัจจุบัน

- บจ.เฮลท์ ออนไลน์ กรรมการ 2555-ปัจจุบัน

- บจ.เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน

- บจ.ดีทู ซิสเต็มส์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน

- บจ.คอร์แอนด์พีค กรรมการ 2542-ปัจจุบัน

- บจ.เออาร์ไอที กรรมการ 2542-ปัจจุบัน

- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชัน กรรมการ 2538-ปัจจุบัน

- บจ.เอเน็ต                                           กรรมการ              2538-ปัจจุบัน

- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   2537-ปัจจุบัน

6 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่

ไม่มี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (30 ธ.ค. 2558)   -  ทางตรง 
        -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝึกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

- บริษัทจดทะเบียน

- บริษัททั่วไป

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2558 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

53 ปี 

ไทย 

หุ้นสามัญ จ�านวน 750,000 หุ้น (0.16%)                                 
- ไม่มี -

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- 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)

- บมจ.เออาร์ไอพี  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     2557-ปัจจุบัน
                                  - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ      ก.ย. 2552- ปัจจุบัน
- ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2557- ปัจจุบัน
- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช - รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 2556-ปัจจุบัน
  - รองประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2549-ปัจจุบัน
  - หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด               2551-2556
  - ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  2549-2556

7 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่

ไม่มี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ (นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

1. การมสีว่นไดส้ว่นเสยีในบรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปจัจบุนั   
    หรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
    1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
    1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
    1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
    1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอี่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกิน
    ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

     

เป็น
เป็น
มี
มี
     
เป็น

     

    ไม่เป็น
    ไม่เป็น
    ไม่มี
    ไม่มี

    ไม่เป็น

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

นิยามกรรมการอิสระ บรษิทัได้ก�าหนดไว้เทยีบเท่ากับข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของส�านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(รายละเอียดในรายงานประจ�าปีหน้า 38)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 4

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3
คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียู่ท้ังหมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

        ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที ่

  จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 

  เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการ 

 ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 

 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการที่ออกตามวาระ 

 นั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท�าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และ 

 เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ  

 เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะ 

 ต้องจดัส่งหนังสอืนดัประชุมให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาหนังสอื 

 นัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดข้ึน ณ ท้องท่ีอันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ  

 ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการก�าหนด 

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ 

 มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก�าหนด

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานก�าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า 

 ร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือมี 

 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่ง 

 กรณีใด จะต้องมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัทจึงจะ 

 เป็นองค์ประชุม
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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

 ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน 

 ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ 

 นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ในการประชมุผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานทีป่ระชมุ ในกรณปีระธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ  

 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน 

 กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึง 

 ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และทีป่ระชมุลงมตใิห้ลงคะแนน 

 ลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก�าหนด

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง 

  เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  (ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ  

   การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคล 

   อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

  (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบป ี

  ที่ผ่านมา

 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท

 (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและจ่ายเงินปันผล

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (5) พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน

 (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
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หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ 

 ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติ 

 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควร 

 พอท่ีจะท�าเช่นน้ันได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม 

 คราวต่อไป

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันท่ีคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี  

 ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วย 

 ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

 เพ่ือให้การประชมุผูถื้อหุ้นของบรษิทัเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บรษิทัจงึก�าหนด

ให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ยึดถือปฏิบตัต่ิอไป ท้ังน้ี บรษิทัขอสงวนสทิธิท่ีจะผ่อนผนัการยืน่แสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรอืผู้แทนของ 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.1  ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

  (ก) บัตรประจ�าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ�าตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ�าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

 1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

  (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 

  (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนังสอืเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ�าตวั หรอืหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

 2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  (ข) บัตรประจ�าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�านาจท่ีได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ�าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 2.2  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

  (ข) บัตรประจ�าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�านาจท่ีได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ�าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 ในกรณีของส�าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส�าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท�าข้ึนในต่างประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอก

ข้อความและลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมา พร้อมแนบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรอืผู้แทนของ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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การมอบฉันทะ 

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2550 ได้ก�าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จ�ากัดไว้ 3 แบบ 

โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ 

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว 

 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 บรษิทัได้จดัส่งแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทก�าหนด) ให้เป็นผู้รับ

มอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่

น้อยกว่า 1 วัน 

วิธีการมอบฉันทะ

 1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

คนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ

อิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 2. ปิดอากรแสตมป์ จ�านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย

 3. ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัจรงิพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ส่งกลบัมายังบรษิทัล่วงหน้าก่อนประชมุไม่น้อย

กว่า 1 วัน

 ส�านักงานเลขานุการบริษัท

 บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) 

 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

 กรุงเทพฯ 10400

 ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจะถือหุ้นของบริษัทจ�านวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นน้ัน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้น โดยมอบฉันทะ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 6

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรขัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

ไม่มี 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรขัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
 ที่ต้องออกตามวาระ 

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ    อายุ 76 ปี

3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ  อายุ 53 ปี

2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์    อายุ 42 ปีี

ต�าแหน่ง

ที่อยู่

สว่นไดเ้สยีในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ 

ต�าแหน่ง

ที่อยู่

สว่นไดเ้สยีในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ 

ต�าแหน่ง

ที่อยู่

สว่นไดเ้สยีในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรขัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

ไม่มี

หมายเหต:ุ รายละเอยีดประวัตกิรรมการอสิระและผลการด�าเนินงานในปี 2558 ท้ัง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2558 หัวข้อดงันี้  

   - “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 15-16 

   - “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 39-43 

   - “การก�ากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 50-52
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form A. (General Form)  
...................................................... 
     เขียนท่ี 

Written at        
 

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

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ
I/We  Nationality       

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท           เออาร์ไอพี  จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of         ARIP        Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง  ดงันี ้
Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow: 
หุ้นสามญั     หุ้น       และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสียง 
Ordinary share share(s)  and have the right to vote equal to votes   
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

 
                        หรือ/ OR                          อาย ุ       ปี 

2)                                                                                                    Age                            years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.           Road   :                                                              Sub-district                     
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District                           Province:                              Postal Code           

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 18 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120  หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held  on April 
18, 2016 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other 
date, time and place should the meeting be postponed. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy in the Meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ 

หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Remarks:  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many 

proxies for splitting vote. 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 7
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Enclosure 7 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

     
   เขียนท่ี 

Written at        
 

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

  
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ
I/We  Nationality       

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท           เออำร์ไอพี  จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of         ARIP        Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง  ดงันี ้
Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow: 
หุ้นสามญั     หุ้น       และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสียง 
Ordinary share share(s)  and have the right to vote equal to votes   

 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

 
หรือ / OR          

2) นำยประกอบ วศิิษฐ์กิจกำร 
     Mr. Prakob Visitkitjakarn 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Chairman of Audit Committee      

อาย ุ76 ปี 
Age 76 years 

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

หรือ / OR 
3) นำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 
     Mr. Narit Therdsteerasukdi 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ42 ปี 
Age 42 years 

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

หรือ / OR         
4 4) นอ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ 
      Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ53 ปี 
Age 53 years 
 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 18 
เมายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 
18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, 
time and place should the meeting be postponed. 
 
 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 

26 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:      
          

วำระที่ 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2558 
               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2015 
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2558 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท 
 Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2015 

        วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2558 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

   Item 3  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income 
for the year ended December 31, 2015  

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
                 Item 4  To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 

31, 2015 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

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

    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

  เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
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    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
       Appointment of an individual director 

 1.    นายมน ูเลียวไพโรจน์ Mr. Manu Leopairote 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
 2.   นายประยรู รัตนไชยานนท์ Mr. Prayoon Rattanachaiyanont  

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

 3.   นอ.พญ.อิศรญา สขุเจริญ Group Captain Isaraya Sukcharoen 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
               วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

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

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 
  Item 7  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2016 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded 
as the vote cast by me/us as the shareholder.  

 
 (6) ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting 
considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the 
proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy 

form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
 
 
หมายเหต:ุ  1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ

หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.ตามแนบ 
Remarks:  1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to 

many proxies for splitting vote. 
 2. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually. 
 3. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy 

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

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท          เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) 
Appointment of Proxy as Shareholder of    ARIP Public Company Limited 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 
900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 
        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form C. 

...................................................... 
     

   เขียนท่ี 
Written at        

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

  
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ
I/We  Nationality       

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน ตําบล/แขวง 
No.    Road  Sub-district      
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์ 
District    Province     Postal Code     
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท           เออาร์ไอพี  จํากดั (มหาชน) 
As a shareholder of         ARIP        Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง  ดงันี ้
Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow: 
หุ้นสามญั     หุ้น       และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสียง 
Ordinary share share(s)  and have the right to vote equal to votes   

 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at No           Road                                                                 Sub-district                     
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District                           Province                               Postal Code           

 
หรือ / OR          

2) นายประกอบ วศิิษฐ์กิจการ 
     Mr. Prakob Visitkitjakarn 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Chairman of Audit Committee      

อาย ุ76 ปี 
Age 76 years 

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

หรือ / OR 
3) นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 
     Mr. Narit Therdsteerasukdi 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ42 ปี 
Age 42 years 

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

หรือ / OR         
4 4) นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ 
      Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ53 ปี 
Age 53 years 
 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 18 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held  on April 
18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, 
time and place should the meeting be postponed. 
 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
20 Baht 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:      
          

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2015 
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท 
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2015 

        วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

   Item 3  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income 
for the year ended December 31, 2015  

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
                Item 4  To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 

31, 2015 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ 
Item 5   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  

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

    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

  เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
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    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
       Appointment of an individual director 

 1.    นายมน ูเลียวไพโรจน์ Mr. Manu Leopairote 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
 2.   นายประยรู รัตนไชยานนท์ Mr. Prayoon Rattanachaiyanont  

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

 3.   นอ.พญ.อิศรญา สขุเจริญ Group Captain Isaraya Sukcharoen 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
               วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

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

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 
  Item 7  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2016 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

            วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
  Item 8  To consider other business (if any) 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded 
as the vote cast by me/us as the shareholder.  

 
 (6) ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting 
considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the 
proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy 

form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
 
 
หมายเหต:ุ  1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน ( Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
 2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

2.1  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน  
2.2  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค.ตามแนบ 
Remarks:  1. 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. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  

2.1 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  

2.2 A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many 

proxies for splitting vote. 
 4. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually. 
 5. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy 

Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท          เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 
Appointment of Proxy as Shareholder of    ARIP Public Company Limited 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 
900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

 
        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
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วิธีการเดินทาง
1.  รถยนต์ ทางด่วนขัน้ที ่1 (ทางพิเศษเฉลมิมหานคร) ทางออก  

 1-02 ลง ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่ เชื่อมต่อ  

 ถนนพระราม 3

2. รถยนต์ เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรม ข้ามสะพาน 

 ทีปังกรรัศมีโชติ (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


