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ARIP Public Company Limited will arrange the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on March 

28, 2014 at 2:00 pm. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/9 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa,  

Bangkok 10120, to consider the following agendas.

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

	 Facts	 and	Reasons:	The Annual General Meeting of Shareholders 2013 was held on March 28, 2013.  

A copy of the Minutes of the meeting was submitted to The Stock Exchange of Thailand within 14 days after the  

meeting. The Company published the Minutes through its web site (www.aripplc.com) in order to notify all  

shareholders and allow them to check the accuracy. (Enclosure 1)

	

	 Opinion	of	the	Board:		The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to certify the 

Minute of the Annual General Meeting of Shareholders 2013.

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

Facts	and	Reasons: According to the Company’s operating results for the year ended December 31,  

2013, the Company’s total revenues was 530.52 million Baht and net profit after tax was 33.14 million Baht, which 

present investments according to the equity method. The detailed of the Company’s operating results are provided 

in the Annual Report 2013. (Enclosure 2) 

                              
  ARIP Public Company Limited
           99 /16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400

  Tel. +66(0) 2642-3400   Fax:+66(0) 2641-2331 

A company of AR Group www. arip.co.th
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	 Opinion	of	the	Board:  The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to acknowledge 

the Company’s operating results and the Annual report 2013.

Agenda 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive 

Income for the year ended December 31, 2013

Facts	and	Reasons: The Board shall prepare the Company’s audited statements of financial position and 

statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2013 and submitted to the AGM for 

 approval. (Enclosure 2)

Opinion	of	the	Board:  The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to consider 

and approve the Company’s statements of financial position and statements of comprehensive income for the year 

ended December 31, 2013, which have been audited by the authorized auditors and examined by the Audit  

Committee.

Agenda 4 To acknowledge the Company’s interim dividend

Facts	 and	 Reasons:	Regarding to Public Limited Company Act 1992 and the Company’s articles of  

Association article 40, the Board of Directors may pay interim dividend if the Company has adequate profit to do so, 

and shall inform the shareholders on next meeting.

Refer to the Board of Directors meeting No.4/2013 on November 11, 2013. The meeting had  

resolved to pay interim dividend from the Company’s operating result for the 6-month period ended June 30, 2013 

to shareholders who have the rights to receive interim dividend on November 25, 2013. The closing of the register 

book for collecting shareholders names under Section 225 of the Securities and Exchange Act was set on November 

26, 2013. The interim dividend was paid on December 9, 2013 at 0.035 Baht per share, totaling of 16.31 million Baht.

Opinion	 of	 the	 Board:	 The	 Board	 of	 Directors	 deems	 it	 appropriate	 to	 propose	 to	 the	 AGM	 to		

acknowledge	the	interim	dividend	from	the	Company’s	operation	result	for	the	6-month	period	ended	June	30,	

2013.

Agenda 5 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results 

for the year ended December 31, 2013

Facts	and	Reasons:  The Public Limited Company Act 1992 section 115 requires that the Company pay 

dividend from its profits only and Section 116 requires that the Company set aside at least 5% of its net annual 

profit as a legal reserve until it reaches 10% of the Company’s registered capital.

The Company has a policy to pay dividend of not less than 50% of net profit after taxation. However, the 

payout ratio may be lowers if the Company is to expand its operations. The dividend payment shall not exceed the 

retained earnings of the Company financial statements. 
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Opinion	of	the	Board:	 The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to consider and 

approve the profit apportionment and dividend payment from the Company’s operating results Y 2013 as follows:

-  Allocation of 5% of the net profit, but not exceeding 10% of the registered capital as legal reserve in the 

total amount of 1,198,051.54 Baht.

-  According to the Company’s operating result Y2013, the Company’s net profit was 33.14 million Baht. 

Therefore, the Board would like to propose to the meeting to approve a dividend payment to shareholders at 0.06 

Baht per share, a total amount of 27.96 million Baht or 84.38% of net income. On December 2013, the Company had 

paid an interim dividend at 0.035 per share, a total amount of 16.31 million Baht. The shareholders are requested to 

consider and approve the payment of the remaining dividend at 0.025 Baht per share, a total amount of 11.65 million 

Baht. The record date on which shareholders have the rights for receive dividend is March 10, 2014. The share 

register book closing date for collecting shareholders names under Section 225 of the Securities and Exchange Act 

is fixed on March 11, 2014 in order to determine the shareholders’ entitlement to receive dividends. The date of 

dividend payment shall be April 11, 2014. 

 

Table comparing the dividend payments over the last 3 years 

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

6.1 Consideration and Approval of bonus payment for Y2013

Facts	and	Reasons:	 According to the Company’s operating results Y2013, the Company had total revenues 

of 530.52 million Baht and the net profit of 33.14 million Baht, an increased from last year accounted for 112.63  

percent increase from last year accounted for 5.02 percent in accordance with the financial statements that shows 

the investment according to the equity method.

Opinion	of	the	Board:  The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to consider 

and approve a bonus to the Company’s directors as per details as follows:

 

 

* The Company has adopted accounting standard (TAS 12) Income Taxes and restate Y2011-2012 to be compared.

The rates of dividend payment comply with the Company’s dividend policy.

            2013          2012*  2011*

Net Profit after Tax (Baht) 

No. of shares-issued and paid up (Share) 

Dividend per share (Baht) 

Total Dividend payment (Baht) 

Dividend Payout Ratio (%) 

22,300,196

457,500,00

0.04

18,916,800

88.49%

31,551,890   

465,175,000

0.064

29,479,000

94.68%

33,135,975

466,000,000

0.06

27,960,000

84.38%

Details of dividend payment
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*    Mr. Pathom Indarodom offered to waive bonus.
**  Mr. Chanchai Boonyasurakul resigned from the director since February 28, 2013.
***  Mr. Sophon Intanate took the position instead of Mr. Chanchai Boonyasurakul on March 1, 2013.

6.2 Approval of the directors’ remuneration for Y2014

Facts	 and	 Reasons: The Company has not appointed a Remuneration Committees to consider the  

remuneration of the Broad of Directors. However, the Board of Directors determined the remuneration of directors 

and audit committee from experience, the performance obligations and responsibilities of the directors, by  

comparing with other companies in the same industry or companies that perform similar business.

 

              2013 (Baht)      2012 (Baht)Name-Last Name

1.  Mr. Manu Leopairote

2.  Mr. Min Intanate

3.  Mr. Pathom Indarodom*

4.  Mr. Chanchai Boonyasurakul**

5.  Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

6.  Mr. Wilson Teo Yong Peng

7.  Mr. Prakob Visitkitjakarn

8.  Mr. Narit Therdsteerasukdi 

9. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen

10. Mr. Sophon Intanate***

      

     

  

Chairman of the Board and

Independent Director

Director

Director

Director

Director

Director

Independent Director and 

Chairman of Audit Committee

Independent Director 

and Audit Committee Member

Independent Director 

and Audit Committee Member

Director

Total 

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

Position

Directors’ Bonus for Y2012-2013
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Directors’ remuneration for Y2013-2014

Authorities and Duties of the Board of Directors and the Audit Committees were described in the Annual 

Report - Management structure. (Enclosure 2)

Opinion	of	the	Board:  The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to consider 

and approve the Directors’ remuneration as per details above.

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

Facts	and	Reasons:	The Public Limited Company Act 1992 and the Company’s Association Article 17, at 

least one-third or the closest number to one-third of the directors shall vacate offices at every the Annual General 

Meeting of Shareholders. The directors who were due to retire by rotation in the 2014 Annual General Meeting of 

Shareholders would be as follows:  

1. Mr. Pathom Indarodom  Director & CEO

2. Mr. Sophon Intanate   Director

3. Mr. Narit Therdsteerasukdi  Independent Director and Audit Committee Member

The Company announced on the web site of the Company (http://www.aripplc.com) to invite all minority 

shareholders to nominate qualified persons to be appointed as the Company’s directors from December 1-31, 2013. 

However, there was no shareholder nominated any person to be appointed as the Company’s director. 

The Company does not have a selection committee to conduct director selection process. However, the 

Board of Directors jointly considers several qualifications and selection of a qualified person as required by the 

Public Limited Company Act 1992 and the Securities and Exchange Act to propose to the AGM for consideration 

with regards to director appointment or re-appointment.

Brief qualifications of the three retiring directors are detailed in Enclosure 3.

* Mr. Pathom Indarodom and Mr. Wilson Teo Yong Peng offered to waive the director’s remuneration.

             Position                               2014 (Baht)               2013 (Baht)

1. Mr. Manu Leopairote

2. Mr. Min Intanate

3. Mr. Pathom Indarodom*

4. Mr. Sophon Intanate

5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

6. Mr. Wilson Teo Yong Peng*

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi 

9. Group Captain Isaraya 

    Sukcharoen

Name-Last Name

Chairman of the Board and

Independent Director

Director

Director

Director

Director

Director

Independent Director 

Chairman of Audit Committee

Independent Director 

Audit Committee Member

Independent Director  

Audit Committee Member

Total

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

          The meeting allowance amount 5,000 Baht per attendance

(unit : Baht/Month)



30   

Opinion	of	the	Board:  The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to consider 

and approve the appointment of Mr. Pathom Indarodom, Mr. Sophon Intanate and Mr. Narit Therdsteerasukdi retiring 

directors by rotation to return to their offices as directors for another term.

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

 Facts	and	Reasons:	Section 120 of the Public Limited Company Act requires that the Annual General 

Meeting of shareholders appoint auditors and determine their remuneration. 

The Audit Committee has considered in the audit fee and the relevant capability and concluded that Ernst 

& Young Office Limited is an experienced auditor, famous and generally accepted. Moreover, the proposed audit 

fee is a reasonable rate.

The Audit Committee agreed with the Executive Committee to propose to the Board of Directors of the 

Company to appoint Ernst & Young Office Limited as the auditors of the Company for the year 2014 with an auditing 

fee of 1,080,000 Baht per year.

Opinion	of	the	Board:  The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to consider 

and approve the appointment of Ernst & Young Office Limited as the auditor for Y2014 with the list of auditors as 

follows:  

The Board of Directors deems it appropriate to propose to the AGM to consider and approve the auditor’s 

remuneration at a total amount of 1,080,000 Baht, excluding other expenses, as detailed below:

                                  Name           CPA Registration Number   Years of auditing the Company

Ms. Rungnapa Lertsuwankul              3516              -

Ms. Pimjai Manitkajohnkit               4521             -

Ms. Rosaporn Decharkom               5659             -

Ms. Sumana Punpongsanon              5872             -

             2014           2013        Increase (decrease)

Audit Fee 

Audit Fee for BOI

Total

1,000,000

80,000

1,080,000

980,000*

80,000

1,060,000

20,000

-

20,000

Description

*Audit Fee Y2010-2013 was 980,000 Baht.

Ernst & Young Office Limited and the auditors proposed as auditor of the Company and its subsidiary 

company have no relationship or any interest with the Company, Executives or related persons, which may have an 

impact on performing task independently.
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Agenda 9 To consider other business (if any)

  -

The Company has to set the record date on which shareholders have the rights to attend the AGM on 

March 10, 2014. The shared register book closing date for collecting shareholders names under Section 225 of the 

Securities and Exchange Act was fixed on March 11, 2014 in order to determine the shareholders’ entitlement to 

attend the Annual General Meeting of Shareholders 2014. 

The shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the date, and at time and place as  

mentioned above. For the convenience of registration process, the Company will arrange the register from 1:00 pm. 

If any shareholder is unable to attend the meeting, such shareholder may appoint a proxy to attend the meeting by 

filling in the information and affixing the shareholder’s signature in the attached Proxy Form. The completed form 

together with the required documents must be produced before attending the meeting.  Shareholders can appoint 

any persons or the Company’s independent director to attend the meeting on their behalf.

        Yours sincerely,

         ARIP Public Company Limited

   

 

                  Mr. Manu Leopairote

                              Chairman of the Board
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Attachment 1

The Minutes of the  Annual General Meeting of Shareholders 2013
ARIP Public Company Limited

 

 The Meeting was held on March 28, 2013 at 14.00 pm. at SVOA Tower, ASIC Room, 34 Floor 900/29 Rama 3 

Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120.

 Mr. Chanchai Boonyasurakul, the Company’s secretary welcome shareholders to the Annual General  

Meeting of shareholders 2013 of ARIP Public Company Limited, and declared that the Meeting had been attended 

by 80 shareholders either by the shareholder personally or authorized attorney accounting for 313,328,600 shares 

or 67.36 percent of the registered capital. The number constituted a quorum required under Article 31 of the  

Company’s Articles of Association. Hence, the Annual General Meeting of Shareholders 2013 (“AGM”) was declared 

open. 

 

The Company has 9 members of the Board of Directors and 8 directors attending the meeting are as follows:  

 1. Mr. Manu          Leopairote         Chairman of the Board

 2. Mr. Min         Intanate  Director & Executive chairman

 3. Mr. Wilson         Teo Yong Peng Director

 4. Mr. Prayoon         Rattanachaiyanont    Director

 5. Mr. Pathom         Indarodom         Director

 6. Mr. Sophon         Intanate  Director

 7. Mr. Prakob         Visitkitjakarn        Independent Director and Chairman of Audit Committee

 8. Mr. Narit         Therdsteerasukdi Independent Director and Audit Committee Member

 Directors did not attend the meeting due to overseas business trip.

 1. Group Captain Isaraya    Sukcharoen Independent Director and Audit Committee Member

 Executives attending the Meeting as follows; Mr. Prasit Worachatrawanit, Mr. Norasak Rattanaveroj,  

Mr. Marut Teawarboon and Miss Pornpavee Sahawathanapong.

 Representative from Ernst & Young Office Limited, the Company’s auditor, namely Miss Boontharika  

Phermphongphan and Miss Koranit Chanda, and the Company’s legal advisor, namely Mr. Chokun Dachakaisya 
 

 Company Secretary has described how to count the votes of the shareholders who voted in each agenda, 

so that the meeting is done properly as follows:

1.1 A shareholder or attorney being registered shall receive a set of voting cards. Each card shall specify 

the name of the voter and number of shares eligible for voting on the principle of 1 share  equals to 1 vote. The 

shareholder or attorney must use the voting cards corresponding with the  agenda. There will not be vote casting for 

agenda 2 and 4 as the agendas are for acknowledgement. The voting cards for agenda 7 shall be divided for each 

nominated director. This is to comply with the guideline for organizing a good shareholders’ meeting.
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1.2 The attorney according to the Proxy Form B with advance voting specified by the grantor shall not 

receive voting cards because the officer shall gather the votes on each agenda in advance as specified in the 

Power of Attorney.  

1.3 Voting shall be done openly. The meeting holder shall ask the shareholders, who disagree or suspend  

the voting, to raise their hands, so that the officer can gather the voting cards to count the votes with the barcode 

scanning system and computer processing.

1.4 Shareholders, who agree to all agendas, should sign their name in all of the voting cards and submit 

the whole voting cards to the Company at the end of the meeting. Shareholders, who disagree or  

would like to suspend from voting. They should identify themselves on the spot, and submit the respective voting 

cards with their names affixed before delivering to the Officer.

1.5 To count the votes based on the good policy of business control, the Company invites Miss  

Boontharika Phermphongphan; representative from Ernst & Young Office Limited, to join the votes counting  

committee. The Company shall count the votes only of the shareholders, who disagree or suspend voting in each 

agenda by subtracting the votes from the total votes of the attending shareholders. The remaining votes shall be 

considered as the agreeing votes on each agenda. If most votes comply and correspond with the Company rules 

regarding the votes, it shall be considered that the meeting grants consent or approval on such agenda.      

 If the shareholders do not vote, it shall be considered that they agree. If any shareholder wishes to leave 

the meeting or is absent from the meeting on each agenda, the shareholder could exercise his rights by sending the 

voting card in advance to the Officer.  

The shareholder, who wishes to do inquiry, must give notice of the name – surname to the meeting prior 

to the inquiry or express the opinion at all times or may ask questions or express their opinions during the  

consideration of the last agenda 9.

 Then Mr. Manu Leopairote, Chairman of the Board acting Chairman of the meeting opened the meeting.

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012

 The Chairman proposed to the Meeting to certify the Minute of the Annual General Meeting of  

Shareholders 2012, held on April 3, 2012, a copy of which was delivered to the shareholders together with the  

invitation letter. The Company has published it through the Company’s Web site (www. aripplc.com).	

	 Resolution:	The Meeting unanimously certifies the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 

2012 with the following votes:

Approved 322,328,600 Votes             Disagree  -None-  Vote         Abstain  -None-  Vote 

 

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results and the Annual Report 2012 

The Chairman proposed to the Meeting to acknowledge the Annual Report 2012, which had been delivered 

to the shareholders together with the invitation letters. 
	

	 Resolution: The Meeting acknowledged the Company’s operating results and the Annual Report 2012.

Attachment 1
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Agenda 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive 

   Income for the year ended December 31, 2012

 The Chairman proposed to the Meeting to approve the financial statements for year ended December 31, 

2012, which was audited and certified by the auditor of the Ernst & Young Office Limited and approved by the Audit 

Committee and the Board of Directors, as appeared in the Annual Report from the page 132-159.

Mr.	Kiati	Sumongkhonthanakun,	shareholder, questioned the notes to the financial statements, particularly on section 

12 about the Company Capital investment in Splash Interactive Co., Ltd. (Splash). He would like to know the reason 

why the business was up for sale and whether the selling price was too low.

Mr.	 Prayoon	 Rattanachaiyanont,	 Director, explained that the business was sold in the Net Book Value. The  

Company made total investment of 6.4 million Baht and asked the shareholders to see the details in the Annual  

Report Y2012, Page 135, particular: Profit (loss) from the investment in associate. “In 2012, the Company had  

accounted for the profit of Splash in an amount of 2.89 million Baht. In 2011, the Company had accounted for the 

loss in an amount of 0.46 million Baht. Therefore, the net profit from the investment was 2.42 million Baht. The  

Company received the dividend from the investment in an amount of 2.19 million Baht and sold the remaining  

investment at the price of 6.64 million Baht.        

Mr.	Pathom	 Indarodom,	Director, explained that the sale of the investment at the net book value was under the  

agreement of business negotiation. After disposal of the investment, Mr. Norasak Rattanaveroj, the executive and TV 

production team “Cyber City” shall work for the Company. Any positive prospect of the team shall directly come to 

the Company. This selling price of the investment is therefore considered a proper price.

Mr.	Min	Intanate,	Director	and	Executive	chairman, clarified that the Company has a policy to enter the TV media 

business. It can choose to do either of the following ways:

1. Company goes ahead by hiring new employees and tries to get into the business by learning from its 

own trial-and-error. The Company may end up making a loss for 3 years and then consider whether or not to continue.

2. Consider a company that is doing business in this industry and would like to expand its business. The 

Company shall participate in the investment by means of shareholding. When it is proven that the particular is  

profitable, further action can be considered. For Splash, the sale of the investment at the net book value is considered 

to be a fair price for both parties. Splash shall not engage in any production that is directly competing with the  

Company. Mr. Norasak and his team will work for the Company. By doing this, the Company reduces its risks on this 

new business investment and it may expect to achieve long-term benefits.

Mr.	Kiati	Sumongkhonthanakun,	shareholder, questioned in the remark No. 15, Page 152 regarding the withholding 

income tax Y2005, about the amount and reasons are asked why it was not reimbursed.

Miss	Pornpavee	Sahawathanapong,	Executives, explained that the withholding income tax Y2005 in amount of 3.1 

million Baht, the Company submitted the petition for tax reimbursement to the Revenue Department. As the Revenue 

Department changed the audit team, it caused delay. Presently, the Revenue Department notifies that the matter of 

tax reimbursement was sent to the division chief and waits for contact by the division chief. It is possible for  

reimbursement of the most amounts, but not the whole amount.

Attachment 1
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Resolution: The Meeting unanimously approved the Audit Statement of Financial Position and Statements of 

Comprehensive income for the year ended December 31, 2012 of the Company with the following votes:

Approved  322,328,600  Votes             Disagree  -None-  Vote         Abstain  -None- Vote 

Agenda 4 To acknowledge the Company’s Interim Dividend

The Chairman informed the Meeting that during Y2012, the Board of Directors’ Meeting No. 3/2012 held 

on August 8, 2012, resolved to pay an interim dividend from the operating result of 6-month period (Jan-June 2012) 

to shareholders have the rights for received interim dividend on August 22, 2012. The closing of the register book 

for collecting shareholders names under Section 225 of the Securities and Exchange Act as is fixed on August 23, 

2012. The dividend is set at 0.04 Baht per share, a total amount of 18.31 million Baht and paid on September 5, 2012.

	 	 		Resolution: The Meeting acknowledged the Company’s interim Dividend. 

Agenda 5 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results  

 for the year ended December 31, 2012

The Chairman proposed to the Meeting to approve the profit apportionment as legal reserve and dividend 

payment from the Company’s operating results Y2012, detailed as specified in the invitation letter page 4. 

According to the Company’s operating results for the year ended as of December 31, 2012, the Company’s 

net profit was 31.31 million Baht. The Board would like to propose to the meeting to approve the allocation of 5% of 

the net profit, a total amount of 1.54 million Baht as legal reserve and dividend payment to shareholders at an  

average rate of 0.064 Baht per share, a total amount of 29.48 million Baht. On September 2012, the Company had 

paid interim dividend payment at 0.04 Baht per share, a sum of 18.31 million Baht.

The Board of Directors proposed to pay the remaining dividend to shareholders at 0.024 Baht per share, 

in total of 11.16 million Baht. The record date on which shareholders have the rights to receive dividend is March 12, 

2013.  The share register book closing date for collecting shareholders names under Section 225 of the Securities 

and Exchange Act is fixed on March 13, 2013 in order to determine the shareholders’ entitlement to received  

dividends. The date of dividend payment shall be on April 18, 2013.

	 	 		Resolution: The Meeting unanimously approved the allocation of the net profit for Y2012 as legal reserve 

and dividend payment to Shareholders, details as above, with the following votes:

Approved  322,361,600 Votes              Disagree  -None-  Vote          Abstain  -None-  Vote

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

Chairman proposed to the Meeting that the Company’s operating results Y2012 has seen total revenues 

of 249.51 million Baht, an increase of 8.54% from last year. The Board deems it appropriate to request the Meeting 

to consider and approve bonus payment and remuneration to the Company’s directors, details as specified in the 

invitation letter page 5-6.

Attachment 1
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Resolution: The Meeting unanimously votes as follows:

6.1 Approval of the bonus payment to the Company’s directors for Y2012 in an amount of 550,000 Baht.

Approved 322,411,600 Votes   Disagree      -None-      Vote  Abstain     -None-      Vote

6.2 Approval of the directors’ remuneration for Y2013 in an amount of 663,500 Baht per month.

Approved 322,411,600 Votes   Disagree      -None-      Vote  Abstain     -None-      Vote

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

Chairman proposed to the Meeting to appoint directors replacing those who retire by rotation. Pursuant to 

the Public Limited Company ACT 1992 and the Company’s Association Article 17, at least one-third or the closest 

number to one-third of the directors shall vacate offices at every Annual General Meeting of Shareholders. The  

directors who were due to retire by rotation in the 2013 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:  

1. Mr. Manu Leopairote       Director & Chairman of the Board

2. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont       Director

3. Group Captain Isaraya Sukcharoen  Independent Director & Audit Committee Member

  

The Board of directors, excluding the votes of retiring directors, proposed the re-election of the 3 Directors 

to their former positions due to their knowledge, expertise and the fact that they possessed appropriate qualifications 

of Director as required by the Public Limited Company Acts, Securities and Exchange Act and the Company’s  

regulations.  

	 Resolution: The Meeting unanimously approved the re-election of the three Directors back to their former 

positions with the following votes: 

7.1  Mr. Manu          Leopairote

Approved 322,431,600 Votes   Disagree      -None-      Vote  Abstain     -None-      Vote

7.2 Mr. Prayoon         Rattanachaiyanont     

Approved 322,431,600 Votes   Disagree      -None-      Vote  Abstain     -None-      Vote

7.3  Group Captain Isaraya    Sukcharoen

Approved 322,431,600 Votes   Disagree      -None-      Vote  Abstain     -None-      Vote

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for Y2013

 Chairman proposed to the Meeting to appoint Mr. Sophon Pemsirivallop and/or Ms. Rungnapa Lertsuwankul 

and/or Ms. Pimjai Manitkajohnkit of Ernst & Young Office Limited to be the Company’s auditors. The remuneration for 

auditing the Company’s accounts including the reviewing of the quarterly financial statements would be at a rate of 

980,000 Baht and BOI review fee 80,000 Baht, a total amount of 1,060,000 Baht excluding other expenses. Details 

are provided in the invitation letter page 7-8.

Mr.	Kiati	Sumongkhonthanakun,	shareholders, questioned about the audit fee with regards to the BOI investment 

promotion. What area of businesses which the Company has obtained investment promotion? Has the company been 

approved by BOI before paying to the external auditor?

Attachment 1
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Mr.	Pathom	Indarodom,	Director, explained that in the past year, the Company extended the investment relating to 

digital business of content by developing the team and investment on the devices and equipment for production of 

the digital multimedia. This investment fell within the software business category being promoted by BOI. Therefore, 

the Company applied for investment promotion and was granted the investment promotion certificate. This business 

has started to generate income since the first quarter of this year.      

	 	 	Resolution: The Meeting unanimously approved the appointment of Mr. Sophon Pemsirivallop and/or Ms. 

Rungnapa Lertsuwankul and/or Ms. Pimjai Manitkajohnkit of Ernst & Young Office Limited to be the Company’s  

auditor for Y2013 and determine the auditor’s remuneration as proposed, with the following votes: 

    Approved 322,431,600 Votes      Disagree    -None-     Vote  Abstain   -None-   Vote

Agenda 9 To consider other business (if any)

-

Mr.	Pathom	Indarodom,	Director, explained that Tablets’ sale in Thailand is estimated at about 3 million units per 

annum. This estimation was made excluding the free tablets distributed to students in Primary grade 1 and  

Secondary grade 1. It is assessed that the value of digital contents and learning programs for tablet market should 

be around 5 Billion Baht. The Company has joined with several educational institutes to create and manage a project 

to produce contents for tablets. Under the project, it has provided training for instructors and teachers throughout 

the country to know how to create digital contents and applications in order to develop the modern and more  

interesting learning. In addition, the Company has a plan for TV business by joining Mr. Norasak Rattanaveroj to 

produce a TV program “Cyber City”. The runtime has been increased and the event is held. The Company has  

potential to receive more projects from the public sector. Therefore, this year should be another year for the  

Company to generate good income.

Mr.	Kiati	Sumongkhonthanakun,	shareholder, questioned about the digital TV, which will be up for license auction. 

How much the Company contributes in this issue in the future..

Mr.	Min	Intanate,	Director	and	Executive	chairman, clarified that the digital TV shall be divided as the TV commercial 

channels that their revenue directly came from the advertising sales; for example, Channel 3, 5, 7, 9, NBT, Thai PBS 

and the social TV channel which have no revenue from advertising sales, but they could employ the sponsorship. 

Therefore, the TV production shall also be divided as the TV station owned or producer who sublease time, or as the 

production house. Today, the Company is not seeking to own either commercial TV channels or social TV, but the 

Company has signed the contract to produce the television program “Cyber City” for Channel 5. In many existing 

social TV channels, their main difficulties are to create good content to build their own popularities and good ratings. 

The Company’s strategies are to produce the great TV program by using the multimedia features in its production, 

to stimulate audiences’ attention and their interesting, those combining with the content quality from other media 

productions; such as, the content of international trade, the executive interview and with high standard TV production 

quality, will be used to represent the company’s TV production capabilities to all available TV stations. By the used 

of multimedia feature will allow the Company to publish the same content to multiple platform and channels,  

whether on TV, Social TV, Cable TV, IP TV on even on the Internet. 
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Mr.	Norasak	Rattanaveroj,	Executives, explained that the team focused on the quality productions which come from 

the integration between production teams with quality content to build up a Value Content that can be broadcast 

through all media platforms.

Mr.	Nara	Sriphetch,	shareholder,	said	 that	 first	of	all,	must	give	compliment	 to	 the	executives,	who	create	 the		

excellent	achievement		from	the	vision	of	investment	in	Splash	to	be	the	Company’s	alliance,	the	business	has	

done	well	and	the	question	was	what	is	target	set	this	year	and	how	much	the	growth	percentage	the	Company	

looking	for?

Mr.	Min	Intanate,	Director	and	Executive	chairman,	clarified that the Company’s growth is expected on the main 

business as follows:

 1. Business of Printed Media: The demand of traditional magazine and book are sharply decline, one of the 

reason, is because print media production is time consume, which is against to the current demand of high speed 

and borderless information. Thus, the Company increases its focus on digital media; such as, online and social 

media.

 2. Business of Exhibition: The Commart Exhibition considered as indicators of the IT and ICT industry. In this 

year, 3 events are planned to be organized same as the previous year; even though, the growth depends on the 

industry performance.  As an experiences large-scale event organizer, the Company seeks for more contracts on 

the large-scale event with other partners; however, the profitability shall not be same amount with the Company owned 

event. It is expected that in this year, the income for the business shall increases 100%.    

 3. Digital business, Hybrid Media, is the integration of media, television, internet and multimedia being  

divided as follows: 

3.1 The ability to produce its own content for the magazine, this can drive both traffic and  

advertisement to the Company’s website. 

3.2 Produce and publish eBook or Digital Content on the ecommerce platform to be the online trading 

center between buyer and seller. 

3.3 Establish and develop the program in accordance with the activity has been promoted from BOI.

3.4 TV production and broadcasting, presently the Company only has the contract of  

broadcasting with TV Channel 5 for its Cyber City Program. However, the Company plans to have more channels or 

owned channel by producing the specific program; for example, Sport Channel, Discovery Channel. 5 includes the 

plan of more channels or own channel by producing the specific program i.e. Sport  Channel, Discovery Channel.

Mr.	Kiati	Sumongkhonthanakun,	shareholder, questioned for the extension of the scope of work, does the Company 

have any plan to increase its capital investment.

Mr.	 Min	 Intanate,	 Director	 and	 Executive	 chairman, clarified that this year; the Company has no plan of  

recapitalization because it still owns satisfactory cash flow, which is considered to be sufficient. However, the next 

year, must be consider the performance, trends and this year return. To increase the capital, must consider the 

benefits of the shareholders mainly and the business opportunity.
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Mr.	Chatchai	Songsangcharoen,	shareholder,	questioned	that	does	the	impact	from	the	accounting	standards	(TAS)	

about	ESOP	warrants	have	any	effects	or	not?	And	is	there	the	chance	to	issue	more	ESOP	warrants	in	the	future?

Miss	 Pornpavee	 Sahawathanapong,	 Executives,	 had the clarification of ESOP warrants, the outstanding ESOP  

balance in 8 hundred thousand units, which are the registered capital completely. There is no impact on  

shareholders. For the issuance of ESOP warrants, the Company has no plans to add up in Y2013. However, if the 

Company has the plan will inform and request the shareholder’s approval. 

Mr.	 Chatchai	 Songsangcharoen,	 shareholder, inquiries whether another five years in the future, the  

proportion of the revenue from each division from the Print, Digital Media and Event, what will be the proportional 

rate of revenue?

Mr.	 Min	 Intanate,	 Director	 and	 Executive	 chairman,	 clarified that the next 5 years quite a long  

way. Therefore mention the Company’s goals is to increase in the business of Digital Content and Exhibition, and 

less in Print Media, There will be the integration between the Digital TV and Digital Media. The proportions of the 

future income of TV Media, Digital Media and Event shall be the same. 

Mr.	Chatchai	Songsangcharoen,	shareholder, questioned that in that part of the Event, whether the Company’s has 

a policy on other new events, such as Trade Show in addition of Commart or not.

Mr.	 Min	 Intanate,	 Director	 and	 Executive	 chairman,	 clarified that the Company will take this into  

consideration.

Mr.	 Kiati	 Sumongkhonthanakun,	 shareholder,	questioned that within 5 years, how much the Company will be  

approximately spending the investment budget.

Mr.	 Min	 Intanate,	 Director	 and	 Executive	 chairman, clarified that ICT Business are considerably very  

dynamic business. Therefore, the existing investment budget of the Company will be spent to create the sustainable 

and effective investment returns. If the shareholders still give the Company a chance, the Company shall extend the 

investment gradually.  

As there were no further questions or comments from the shareholders, at 16:00 pm, the Chairman  

adjourned the annual general meeting of shareholders 2013 and thank you to the shareholders, stakeholders and all 

representatives, who take the time to attend the meeting, and toward their suggestions and comments, that are 

highly beneficial to the Company.

    Sign _______________________________ The Chairman of the Broad of Meeting

           (Mr. Manu  Leopairote)

    

    Sign _______________________________ The Company’s secretary

         (Mr. Chanchai Boonyasurakul)
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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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 If any shareholder cannot attend the Annual General Meeting of Shareholders 2014, the  

shareholder may grant the proxy to independent director of the Company to act as proxy holder to attend and 

vote on his/her behalf by sending the duly completed proxy form to the Company.

Authorization 

 According to the notice of the Department of Business Development regarding the authorization form 

(Vol. 5) B.E. 2550 dated February 2, 2007, the authorization form is provided in the meeting of share subscribers 

and meeting of shareholders of the public limited company in 3 forms by using any of the following:    

Form A: General authorization form as the simple and non-complicated form 

Form B: Authorization form with the obvious particulars of authorization 

Form C: Form used if the shareholders are the foreign investors and appoint the custodian in Thailand to be the  

              depository for the shares.  

 The Company prepares the authorization form (Form B), so that the shareholders, who could not 

attend the meeting themselves, could authorize other person or the independent director of the Company (based 

on the list of the independent list of director determined by the Company) to be the proxy to attend the meeting 

and vote in the shareholders’ meeting and send back to the Company in advance before the meeting not less 

than 1 day.   

 

Methods of authorization

  1. Authorize any person based on the wish of the shareholder or authorize any independent             

director of the Company by specifying the name and details of the person, whom the shareholder wishes to 

authorize, or mark in front of the name of the independent director as being provided by the Company in the 

Power of Attorney by choosing only one person to be the attorney to participate into the meeting.    

  2. Affix the duty stamp of 20 Baht and strike off the date of execution of the power of Attorney to 

be effective and for binding effect according to the law.  

  3. Proxy original documents by post and send back to the Company in advance before the meeting 

not less than 1 day.

   (Company Secretary)

    ARIP Public Company Limited 

   99/16-20  ARIP Tower  2 Fl., Ratchadapisek Road,

   Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand

  4.  A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of share held by a shareholder may 

not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

Attachment 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
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