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ที่ ARiP 005/2558

 

         12 มีนาคม 2558

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :          หน้า

1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 8  

2. รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน

    และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  (CD-ROM) 

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ    16

4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  19 

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 22 

6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ     24

7. หนังสือมอบฉันทะ                                25

8. แผนที่สถานที่ประชุม        36 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558  

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขท่ี 900/29 ถนน 

พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  

ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557  

บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของท่ีประชุม และได้น�าส่งส�าเนารายงานการประชุม 

ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนบัแต่วันประชมุฯ ตามท่ีกฎหมายก�าหนด นอกจากน้ีบรษิทัได้เผยแพร่รายงาน

ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1)

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2557
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายได้ 

รวมจ�านวน 276.69 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 13.75 ล้านบาท ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  

รายละเอียดผลการด�าเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2557 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ 

ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นรบัทราบรายงานผลการด�าเนินงาน และรายงานประจ�า

ปี 2557 ของบรษิทั

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษัิท สาํหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแล้ว

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: บรษิทัได้จดัท�างบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

คณะกรรมการบรษิทัแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป จงึขอน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญั 

ผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดับที ่2)

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ 

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต

แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการด�าเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  

บริษัทมีรายได้จ�านวน 276.69 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 13.75 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร 

งดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5)

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ อนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลประกอบการ 

ในรอบปีบัญชี สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

1. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

2. จ�านวนหุ้น (หุ้น)

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

4. รวมจ�านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)

31,551,890

465,175,000

0.064

29,479,000

ร้อยละ 94.68

33,135,975

466,000,000

0.06

27,960,000

ร้อยละ 84.38

(13,747,680)

466,000,000

-

-

-

ปี 2555รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2557*

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท  

ข้อ 17. ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวน

กรรมการท้ังหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก�าหนดวาระ มีดังนี้ 

 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 2. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง  กรรมการ

 3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม 

กระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 

เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนเป็นผู้ท�าการสรรหา โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะ 

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

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องก�าหนด จากนั้น 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะน�าเสนอ 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสม  

สมควรแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 3 ท่าน  

ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ัง นายมินทร์  

อิงค์ธเนศ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะด�าเนินการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้

ถือหุ้นลงคะแนนทีละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 วัตถุประสงค์และเหตุผล:  บริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีในการ

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนดค่า

ตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัท

อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

ตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2558

 รายละเอยีดขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจ�าปี ภายใต้หวัข้อเรือ่ง โครงสร้างการจดัการ (สิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดบัท่ี 2)

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส*

4. นายปฐม อินทโรดม

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์

6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง**

7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ***

8. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

9. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

10. นอ. พญ. อศิรญา สขุเจรญิ

ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาฯ

รวม

273,000

220,500

-

-

20,000

-

20,000

20,000

30,000

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

663,500

273,000

220,500

-

20,000

20,000

-

-

20,000

30,000

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

663,500

ปี 2557
(บาท/เดือน)

ปี 2558 
(บาท/เดือน)รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

*      นางเอื้อมพร ปัญญาใส เข้ามารับต�าแหน่งกรรมการแทนนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

        และเสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจ�าของบริษัท 

**     นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

***   นายโสภณ อิงค์ธเนศ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น                 - ไม่มี -
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นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

นางสาวรสพร เดชอาคม

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

3972

3516

4521

5659

5872

       1 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้สอบบัญชี จำานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

ค่าสอบบัญชี

คา่การตรวจสอบการปฏิบตัติามเงือ่นไขของการสง่เสรมิการลงทุน (BOI)

รวมทั้งสิ้น

1,000,000

80,000

1,080,000

1,000,000

80,000

1,080,000

-

-

-

ปี 2557รายการ ปี 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558

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

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2557 บริษัทส�านักงาน  

อวีาย จ�ากัด มผีลการปฏบิตังิานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังรายชือ่ผู้สอบบญัชท้ัีง 5 ท่านตามท่ีเสนอมา มคุีณสมบติัไม่ขดักับหลกัเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดย บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

 

 ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558 ของบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2557 

ประกอบด้วย

 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบให้เสนอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือขออนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งต้ัง บรษิทั 

ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2558 และก�าหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจ�านวน 1,080,000 บาทต่อปี 

ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท 

ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับปี 2558 และพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558 เป็น

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

  

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 -
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 อนึ่ง บริษัทก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู ้ ถือหุ ้น ท่ีมีสิทธิในการเข้าร ่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2558 

(Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2558 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน

เข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ

แต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความ

ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหน่ึง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ 

        ขอแสดงความนับถือ

            บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

   

 

        (นายมนู เลียวไพโรจน์)

           ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

 ประชมุเมือ่ วันศกุร์ที ่28 มนีาคม 2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชมุเอสคิ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชัน้ 34 เลขที ่900/29 

ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 

ของบรษิทั เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) โดยเมือ่เริม่การประชมุมผีูถื้อหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุ

แทนรวมทั้งสิ้น 65 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 224,522,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.18 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับ

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

ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มด�าเนินการประชุมได้

 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. นายมนู   เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

 2. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 3. นายวิวสัน  เตียวยองเพ็ง  กรรมการ

 4. นายประยูร  รัตนไชยานนท์  กรรมการ

 5. นายปฐม  อินทโรดม  กรรมการ

 6. นายโสภณ  อิงค์ธเนศ   กรรมการ

 7. นายประกอบ  วิศิษฐ์กิจการ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 8. นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 9. นอ. พญ. อิศรญา  สุขเจริญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 ผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ นายมารุจ เทวบุญ และนางสาวพรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์ 

 ผู้แทนจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ปัจจุบันชื่อ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดย นายชยพล   

ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวกรณิศ จันดา และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะไกศยะ 

 เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพ่ือให้การประชุม 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

 1.1  ผูถื้อหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่ีลงทะเบยีนแล้ว จะได้รบัใบลงคะแนนเป็นบตัรสขีาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบชุือ่

ผู้ลงคะแนนและจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรง

กับวาระ ส�าหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 7 จะมีการ

ระบชุือ่กรรมการทีจ่ะแต่งตัง้ แยกเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนแต่ละใบ ส�าหรบัการลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการจะขอลงมตเิป็น

รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี 

 1.2  ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ  

จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท�าการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

 1.3  การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�าโดยเปิดเผย โดยผู้ด�าเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองด 

ออกเสยีงยกมอืขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน และท�าการรวบรวมเพ่ือนบัคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวล

ผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

 1.4 ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อก�ากับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อ 

เสร็จสิ้นการประชุม ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมท้ังเซ็นชื่อก�ากับมอบให ้

กับเจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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 1.5 การนับคะแนนเสียง ตามนโยการการก�ากับการดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทจึงขอเชิญนางสาวกรณิศ จันดา  ตัวแทน

จากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  โดยบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้ทีล่งคะแนน

เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยน�าคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม

ประชมุ ส่วนท่ีเหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ  ทัง้นี ้หากคะแนนเสยีงส่วนใหญ่เหน็ด้วย และเป็น

ไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ 

 1.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้อง

ประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ 

 ส�าหรบัผูถื้อหุ้นทีต้่องการซกัถาม จะต้องแจ้งชือ่-นามสกุลให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถาม หรอืแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ 

หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 9 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

 บริษัทมีการแก้ไขหนังสือเชิญประชุม จ�านวน 3 หน้า ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท มอบให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้

ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้ 

 1. หนังสือเชิญประชุมหน้า 4 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตาม

กฎหมาย ส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ความเห็นของคณะกรรมการ บรรทัดที่ 6-8 

“บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.025 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,310,000 บาท และในครั้งนี้ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการจงึเสนอให้จ่ายเงนิปันผลส่วนทีเ่หลอืในอตัราหุ้นละ 0.035 0.025 บาท รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ 11,650,000 บาท

 2. หนังสือเชิญประชุมหน้า 7 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2557 

ตารางรายชื่อผู้สอบบัญชี

“บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ขอเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีอีก 1 ท่าน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขที่ใบอนุญาต 3972”

 3. หนังสือเชิญประชุมหน้า 18 ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการจาก นอ.พญ.อิศรญา  

สุขเจริญ เป็น นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 

 ขอเรียนเชิญคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 

28 มีนาคม 2556 ตามส�าเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และ

บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วย

คะแนนเสียง ดังนี้      

 เห็นด้วย  318,002,983  เสียง   ไม่เห็นด้วย  15,000  เสียง   งดออกเสียง  -ไม่มี-  เสียง  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ�าปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเข้าสู่

วาระต่อไป 

วาระที ่3 พจิารณาอนมัุตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษัิท สาํหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

 ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงนิ ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาแล้วเห็นว่า   งบการเงนิ 

ดงักล่าวได้ผ่านการรบัรองจากผูส้อบบญัชถูีกต้อง และเห็นควรให้ผูถื้อหุ้นอนมุตั ิดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ�าปีหน้า 66-99

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า อยากทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาอย่างละเอียด มีความ
เจริญเติบโตของบริษัทอย่างไรบ้าง และท�าไม Margin ต�่าลง แต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเพราะอะไร

นางสาวพรปวณ์ี สหวัฒนพงศ์ กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมา บรษิทัมรีายได้ 530.52 ล้านบาท 
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากการจัดงานนิทรรศการ และสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น จ�านวนเงิน 170 ล้านบาท และ 127  ล้านบาท 
ตามล�าดับ  ส�าหรับรายได้ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงจากปีก่อนประมาณ 14 ล้านบาท (อ้างอิงจากรายงานประจ�าปี 2556 หน้า 33) 
จากการที่ธุรกิจหลักในส่วนไอซีทียังทรงตัว บริษัทจึงได้มีการขยายธุรกิจทางด้านการจัดงานนิทรรศการมากขึ้น โดยรับจัดงานให้
กับหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ ซึ่งรายได้ส่วนนี้มีอัตราก�าไรขั้นต้นน้อยกว่างานที่บริษัทจัดเอง จึงท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้น
จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 40% ตอนนี้ลดลงอยู่ที่ประมาณ 20% ของรายได้รวมทั้งหมด ส�าหรับรายจ่ายเพิ่มขึ้นไม่มาก เป็นผลท�าให้
ก�าไรของบริษัทเพิ่มขึ้นแต่อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นจะน้อยกว่าอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมดังน้ี ปีท่ีผ่านมาบริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการรับงานราชการ 
ค่อนข้างเยอะ แต่เนือ่งจากงานราชการจะมกีารประมลู ท�าให้เกิดการแข่งขนัสงู และหลายงานเป็นครัง้แรกทีบ่รษิทัรบัจดัจงึท�าให้ 
อัตราก�าไรจะอยู่ที่ประมาณ 5-10% ตามปกติอัตราก�าไรของงานที่บริษัทจัดขึ้นเองจะสูงกว่านี้ และรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นอีกส่วนหนึ่ง 
มาจากธุรกิจสื่อทีวี ซึ่งเป็นปีแรกยังอยู่ในช่วงการปรับตัว ท�าให้มีรายได้แต่ยังไม่มีก�าไร เมื่อน�ารายได้และก�าไรท้ังหมดมารวม 
ค�านวณจะเห็นว่าบรษิทัมกี�าไรเพ่ิมข้ึน แต่เมือ่น�ามาค�านวณอตัราการเตบิโตของก�าไรจะเพ่ิมขึน้ไม่สอดคล้องกับอตัราการเตบิโตของรายได้ 
 
 ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ ส่วนงานนิทรรศการ บริษัทยังคงเน้นการประมูลงานหน่วยงานราชการ ถึงแม้ช่วงนี้รัฐบาล 
ยังมีความไม่แน่นอน แต่คาดว่าคร่ึงปีหลังน่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติ ส�าหรับงาน Commart ซึ่งบริษัทจัดมา 30 กว่าครั้ง และ
ประสบความส�าเร็จมาก แต่เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมไอซีทีตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้วอยู่ในช่วงขาลงท�าให้ยอดขายส่วนนี ้
ลดลง หวังว่าไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 4 จะกลับมาถ้าภาวะอุตสาหกรรมและสถานการณ์การเมืองดีข้ึน ในส่วนสื่อทีวีจาก
ความเชีย่วชาญและความพร้อมของทีมงาน โดยเฉพาะการเข้าสูด่จิติอลทวีี ท�าให้มโีอกาสสร้างรายการทวีีในช่องดจิติอลทีวี และ
ในอนาคตหวังว่าเราสามารถท�ารายการโทรทัศน์ในช่องฟรีทีวีเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาอีก 2 รายการ หวังว่าปีนี้ 
รายได้สื่อทีวีจะดีขึ้น ส�าหรับสิ่งพิมพ์ธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในช่วงขาลง บริษัทจึงจะได้พยายามขยายธุรกิจไปยังสื่อออนไลน์ แต่ 
สือ่ออนไลน์รายได้ยังไม่มาก เน่ืองจากมผีูใ้ช้เยอะแต่การใช้จ่ายเงนิในธุรกิจน้ียังไม่มากเท่าไร แต่บรษิทัจะพยายามท�าธุรกจิให้ดีท่ีสดุ

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า Margin ของแต่ละธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า อัตราก�าไรในแต่ละส่วนงานถือเป็นความลับทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัท 
จึงจะเรียนให้ทราบเป็นประมาณการ ดังนี้ สื่อสิ่งพิมพ์มีอัตราก�าไร 20% งานนิทรรศการ 30% แต่ถ้าเป็นการจัดงานให้หน่วยงาน
ราชการจะอยู่ที่ 5-10% ส่วนธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์ปีที่ผ่านมาบริษัทมีเพียง 1 รายการเมื่อเทียบแล้วอัตราก�าไรยังไม่ดีเท่าที่ควร

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน้ี
         เห็นด้วย  318,002,983  เสียง ไม่เห็นด้วย  15,000  เสียง  งดออกเสียง   -ไม่มี-   เสียง  

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ประชุม
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน (มกราคม-
มิถุนายน 2556) โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 16.31 ล้านบาท และได้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 

 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการ 

 ดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2556 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น

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

33.14 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนิน

งานปี 2556 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน คิดเป็นเงิน 1,198,051.54 บาท และเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 

ธันวาคม 2556 ในอัตราถัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,960,000 บาท ซึ่งในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้มีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,310,000 บาท 

 ในครั้งน้ีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

11,650,000 บาท โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ในวันท่ี 10 มนีาคม 2557 และให้รวบรวมรายชือ่ผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และก�าหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 

  

 ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว มมีตเิสยีงข้างมาก อนุมติัการจดัสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย และอนมุตักิารจ่าย

เงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

        เห็นด้วย  318,077,983  เสียง     ไม่เห็นด้วย  15,000  เสียง   งดออกเสียง   -ไม่มี-    เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการด�าเนินงาน ในรอบบัญชี ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 530,516,260 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เป็นอัตราร้อยละ 112.63 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะ

กรรมการรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 5 และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับปี 2557 รายละเอียดตามหนังสือ

เชิญประชุม หน้า 6 

นายนัฐปวุฒิ เจียมจิตตน ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สอบถามเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน ปี 2555 กับ ปี 2556 ท�าไมเพ่ิมขึ้น 

ประมาณ 12% แต่ผลประกอบการเพิ่มขึ้นไม่ถึง 10% บริษัทมีเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานอย่างไรบ้างรวมถึงแผนในการ

ปรับขึ้นเงินเดือนในปี 2557 

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของพนักงานเพิ่มขึ้น 12% เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุน

ในธุรกิจสื่อทีวีเพิ่มเข้ามาจึงมีจ�านวนพนักงานเพิ่มขึ้นท�าให้อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนพนักงานสูงกว่าปีก่อนมากกว่าปกติ 

ส�าหรับปี 2557 อัตราการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในปี 2555 บริษัทยังไม่มีธุรกิจส่ือทีวี โดยธุรกิจด้านน้ีเริ่มในปี 

2556 จงึท�าให้ต้นทนุพนักงานเพ่ิมขึน้ 12% โดยปกตบิรษิทัจะปรบัขึน้เงนิเดอืนพนกังานตามอตัราค่าครองชพี และตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะอยู่ที่ ± 5% ส�าหรับในปี 2557 นี้ ต้นทุนในด้านนี้จะไม่ถึง 12% ถ้าบริษัทไม่มีการเพิ่มพนักงานเพื่อการ

ขยายงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 6.1 อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ส�าหรับปี 2556 จ�านวน 550,000 บาท ตามที่เสนอ

 เห็นด้วย  317,928,683  เสียง   ไม่เห็นด้วย  15,000   เสียง   งดออกเสียง  149,400  เสียง

 

 6.2 อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2557 จ�านวน 663,500 บาทต่อเดือน ตามที่เสนอ

 เห็นด้วย  317,928,683  เสียง   ไม่เห็นด้วย   15,000   เสียง   งดออกเสียง  149,400  เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ. 

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

ออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  

ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วนหน่ึงในสาม โดยในปีนีก้รรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัตามก�าหนดวาระ

มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

 1. นายปฐม  อินทโรดม กรรมการ

 2. นายโสภณ  อิงค์ธเนศ  กรรมการ

 3. นายนฤตม์       เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็น 

รายบุคคลตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งต้ัง นายปฐม อินทโรดม นายโสภณ อิงค์ธเนศ และ  

นายนฤตม์ เทอดสถีรศกัดิ ์กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน้ี

        7.1  นายปฐม อินทโรดม

 เห็นด้วย  317,928,683 เสียง   ไม่เห็นด้วย      15,000      เสียง  งดออกเสียง      149,400    เสียง

 7.2 นายโสภณ อิงค์ธเนศ

 เห็นด้วย  317,928,683 เสียง   ไม่เห็นด้วย      15,000      เสียง  งดออกเสียง      149,400    เสียง

 7.3  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

 เห็นด้วย  317,928,683 เสียง   ไม่เห็นด้วย      15,000      เสียง  งดออกเสียง      149,400    เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ได้แก่ นายชยพล 

ศภุเศรษฐนนท์ หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ หรอื นางสาวพิมพ์ใจ มานติขจรกิจ หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม   หรอื นางสาว

สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 

บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเง่ือนไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ท้ังนี้ไม่รวม 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7-8

นางสาวปิยรัตน์ ขุนจิต สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า ท�าไมค่าสอบบัญชีปี 2557 จึงเพ่ิมขึ้นมาอีก 20,000 บาท  

เป็นจ�านวนเงิน 1,000,000 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2553-2556 บริษัทไม่มีการเพิ่ม

อัตราค่าสอบบัญชี ทั้งที่ทางบริษัท ส�านักงาน อี วาย จ�ากัด ได้ขอเพิ่มแต่ทางบริษัทขอต่อรองราคา แต่ในปีนี้ตามที่คณะกรรมการ

ได้ชี้แจงไปแล้วว่า บริษัทมีธุรกิจเพ่ิมขึ้น และต้องมีการตรวจสอบหรือสอบทานมากขึ้น จึงท�าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 

ความถูกต้อง อย่างรอบคอบเพื่อความโปร่งใส จึงมีการขอเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี 20,000 บาท ทางบริษัทได้พิจารณาถึงความ 

สมเหตุสมผลแล้วจึงเห็นชอบในการขึ้นอัตราค่าสอบบัญชีในปีนี้

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

ค่าสอบบัญชีประจ�าปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย  331,624,583  เสียง   ไม่เห็นด้วย  15,000  เสียง   งดออกเสียง  149,400   เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

 -

นายธีระศักดิ์ ตติยพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีแผนงานและวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างไร ภายใต้ภาวะ

การแข่งขันค่อนข้างสูงในขณะนี้

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ชี้แจงว่า ในอดีตธุรกิจหลักของบริษัท คือสื่อสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาลง บริษัทจึงได้มีการ 

ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 70% ของรายได้ทั้งหมด ส�าหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจ

สื่อทีวีและสื่อดิจิตอล จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ธุรกิจนี้มีเพิ่มมากขึ้น และมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูง โดยเฉพาะธุรกิจ e-Business ที่

ได้รบัการส่งเสรมิจาก BOI ท�าให้บรษิทัมองเหน็โอกาสจากการท�า e-Book ของบรษิทัเอง พัฒนาไปยังการท�า Digital Publishing, 

e-Bookshelf และ Digital Content ให้กับองค์กรอื่น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา แนวโน้มบริษัทจะปรับตัวเข้ามาสู่โลกดิจิตอล

มากข้ึน ส่วนธุรกิจสื่อทีวี แนวโน้มในอนาคต บริษัทตั้งใจจะขยายการท�ารายการทีวีไปยังช่องอื่น  เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทท�า 

รายได้เพิ่มขึ้นส�าหรับปีนี้ 

นายนัฐปวุฒิ ตรีรัตนวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ธุรกิจ e-Book มี Margin เท่าไร และรายได้ในกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนเท่าไรในปีนี้ 

นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า ธุรกิจ e-Book ในปีทีผ่่านมาอยู่ในช่วงพัฒนาสนิค้า และเพ่ิงเริม่ท�ารายได้ 

ตอนปลายปี ถ้าเทียบจ�านวนเงินรายได้จะมีสัดส่วน 1% ของรายได้ แต่ถ้าดูโอกาสทางธุรกิจในอนาคตจะมีโอกาสมาก ส�าหรับ

สื่อทีวี ปีที่ผ่านมาบริษัทท�ารายการโทรทัศน์ 1 รายการ ถึงแม้จะมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูง แต่ก็มีต้นทุนคงที่สูงเช่นกัน ท�าให้ภาพรวม

สื่อทีวีปีที่ผ่านมายังไม่มีก�าไร ส�าหรับโครงการดิจิตอลทีวี บริษัทถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจ ย่ิงมีเวลาออกอากาศมากต้องมีการ

แข่งขันการผลิตเนื้อหาเพื่อป้อนสถานีทั้งฟรีทีวีและดิจิตอลทีวี ซึ่งบริษัทมีความพร้อมและสามารถท�า content ให้กับช่องต่าง ๆ 

ปัจจุบันบริษัทได้เจรจากับสถานีต่าง ๆ คาดว่าจะท�าให้มีคนรู้จักบริษัทมากขึ้น และสามารถเพิ่มยอดขายเดิมจาก 10-15% ของ

รายได้รวม เป็น 15-20% ของรายได้รวม

นายนัฐปวฒุ ิตรรีตันวงศ์ ผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ของบรษิทั คอื การจดังานนิทรรศการ เน่ืองจากมคีวามไม่แน่นอน

ทางการเมอืง การประมลูของภาครฐัมผีลกระทบมากน้อยเพียงใด งานท่ีประมลูได้แล้วมอีะไร และงานท่ีเตรยีมประมลูในอนาคต

มีมากน้อยเพียงใด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เวลานี้ต้องยอมรับว่างานจากหน่วยงานราชการถูกเลื่อนเวลาการจัดงาน

ออกไปแต่งบประมาณไม่ได้ถูกยกเลกิ ดงัน้ันงานยังคงมอียู่ เช่น งาน Education Fair งานสปัดาห์วทิยาศาสตร์ บรษิทัและทีมงาน
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พร้อมในการด�าเนนิงาน แต่งานทกุอย่างจะต้องผ่านข้ันตอนการประมลูงาน บรษิทัเชือ่มัน่ว่า ถ้าบรษิทัสามารถประมลูได้บรษิทัจะมี

ความสามารถบรหิารงานก�าไรให้ดกีว่าเดมิ จากประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และการจดัการทีด่ขีึน้ ส�าหรบังานจดังานคอมมาร์ต 

แนวโน้มลดลง เน่ืองจากปัจจบุนัการใช้เงนิในภาคอตุสาหกรรมไอซทีีลดลง การจดังาน การจดัโปรโมชนัน้อยลงตามภาวะเศรษฐกจิ 

บริษัทจึงพยายามหา Event อื่น ๆ เพื่อน�ามาเป็นธุรกิจใหม่ขององค์กร 

นางสาวปิยรัตน์ ขุนจิต สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า มีค�าถามจากสมาคม 4 ข้อ 

 1. บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายป้องกันทจุรติคอร์รปัชนัไว้หรอืไม่ ถ้าไม่มโีปรดให้เหตผุลพร้อมแผนการด�าเนินงานในอนาคต

 2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายป้องกันทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

 3. บริษัทได้ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่

 4. บรษิทัได้เข้ารวมโครงการและแสดงเจตนารมณ์เก่ียวกับการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัหรอืไม่ ถ้าไม่มโีปรดให้เหตผุล

ที่ไม่ด�าเนินการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ค�าถามที่สอบถามมา เกี่ยวกับความโปร่งใสของบริษัทในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทขอชี้แจงการด�าเนินงานของบริษัท ดังนี้

 1. บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายการท�างานบนความถูกต้องและความโปร่งใสในการตรวจสอบอย่างชดัเจน โดยมกีรรมการ

อิสระและคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. การท�าธุรกิจของบริษัทในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะท�ากับธุรกิจกับภาคเอกชนด้วยกัน ส�าหรับปีท่ีผ่านมา บริษัทม ี

รายได้จากหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการแข่งขัน เพื่อความโปร่งใสในการท�างาน ประกอบกับนโยบายการป้องกัน และ

ระบบการตรวจสอบภายในอย่างรดักุม แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัในการป้องกันการทจุรติคอร์รปัชนัอย่างดี

 3. ส�าหรบัการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัน้ัน บรษิทัได้รบัเรือ่งแล้ว ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการศกึษาข้อมลู 

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายและการปฏิบัติงานตามปกติของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริหารงานด้วย

ความถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับการนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว 

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า สื่อดิจิตอลมี Margin แนวคิดและนโยบายในการด�าเนินงานอย่างไร

นายปฐม อินทโรดม กรรมการ ชี้แจงว่า ธุรกิจสื่อดิจิตอลนอกจาก e-Book และ e-Bookshelf แล้วนั้น บริษัทอยู่ในระหว่างการ

ผลิตสินค้าใหม่ ซึ่งอยู่ในแนว Digital Content มีแนวโน้มในการท�าอัตราก�าไรสูงกว่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เดิม ส�าหรับไตรมาส 1 ที่

ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง แต่บริษัทคาดว่าในไตรมาสที่ 2 และ 3 น่าจะมีเม็ดเงิน

เข้ามาในธุรกิจนี้ และหวังว่าภายใน 1-2 ปีข้างหน้านี้ ธุรกิจนี้จะเป็นรายได้หลักภายในอนาคต

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า บริษัทก�าลังท�าโครงการศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ 

ผูบ้รโิภคในยคุการใชม้ือถอื และแทบ็เลต็มากขึน้ โดยมีการพฒันาแอพพลเิคชันใหม ่ๆ  ขึน้มา ซึง่ถ้าสินค้าใหมเ่สรจ็พร้อมน�าเสนอ

ตลาดจะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในกรณีของ Tablet รัฐบาลที่ล้มไปส่งมอบไม่ได้กระทบกับเราหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ไม่กระทบกับบริษัทเพราะบริษัทไม่ได้ขายเครื่อง (Hardware) 

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในการท�า R&D บริษัทมีนโยบายการลงทุน มีจุดแข็งอย่างไร เพราะธุรกิจของ

ไอซีทีมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในการท�า R&D มี 2 วิธี คือ 1. ซื้อ กรณีมีสินค้าอยู่ก่อนแล้วและมีคุณภาพ

ดีตามที่บริษัทต้องการ 2. ผลิตขึ้นมาเอง ส�าหรับสินค้า R&D ของบริษัทนั้น ยังไม่มีใครคิดมาก่อน บริษัทจึงต้องพัฒนาเอง 

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ธุรกิจซอฟต์แวร์ และไอซีทีโซลูชัน ในส่วน I-Know บริษัทยังท�าอยู่หรือไม่ ใน

ส่วนบริการสื่อออนไลน์ และการแพร่ภาพ I-MAC ไม่ทราบมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง

นายปฐม อนิทโรดม กรรมการ ชีแ้จงว่า ในส่วนธรุกิจ I-Know เป็นระบบการเรยีนการสอนผ่านทางอนิเทอร์เนต็ บรษิทัยังคงด�าเนิน

การอยู่ และเริ่มมีรายได้เข้ามาช่วงปลายปี แต่สะดุดไปในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ในส่วนธุรกิจ I-MAC 

เป็นการผสมผสานกันระหว่างสื่อทีวีดั้งเดิมกับสื่อออนไลน์ โดยการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านรายการฟรีทีวีเดิมจะเสียค่าโฆษณา

แพงมาก จ�าเป็นต้องตดัโฆษณาเหลอืไฮไลท์เพียง 1-2 นาทใีนการออกอากาศ แต่ลกูค้าสามารถโฆษณาผ่านรายการอนิเตอร์เนต็

ทวีี “Tech TV Thailand” ทีบ่รษิทัเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ได้อย่างเตม็ที ่เป็นการผสมผสานสือ่ในมอื เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า ในอนาคตนอกจากอินเตอร์เน็ตทีวีและฟรีทีวีแล้ว ยังมีดิจิตอลทีวีเข้ามาเสริม

นายฉตัรชยั ส่องแสงเจรญิ ผูถื้อหุ้น มข้ีอซกัถามว่า ขอสอบถามคณุนรศกัด์ิมวิีสยัทัศน์เรือ่งสือ่ทวีีอย่างไรบ้าง และคณุนรศกัดิด์แูล

ธุรกิจ Exhibition ด้วยหรือไม่ 

นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ดังนี้

 1. การสร้างบคุลากร ทีมงานทีพ่ร้อมผลติรายการท่ีมมีากกว่าในปัจจบุนั สามารถเสรมิการผลติให้ Digital Book, e-Book 

และ I-Know โครงการ Knowledge Base ท�าให้เหน็ตลาดลกูค้า e-Learning ยังคงเป็นทีต้่องการของอตุสาหกรรมการศึกษา รวม

ถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

 2. ด้วยขีดความสามารถและชื่อเสียงในการเป็น Content Provider ทางด้านไอซีที ผนวกกับศักยภาพผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทที่มีงาน Event ทางด้านไอซีทีอันดับหนึ่ง และช่องทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งหมดเข้าด้วยกันจะได้สื่อ 4 ช่องทาง คือ On air, On 

line, On location และ On Magazine เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้สื่อให้ผู้บริโภคมากขึ้น

 ส�าหรับ “ดิจิตอลทีวี” จะเร่ิมมีการทดลองออกอากาศในวันที่ 1 เมษายน 2557 น้ี และจากนโยบาย กสทช. รายการ

ไซเบอร์ซิตี้จะอยู่บนทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นระบบอนาล็อก ดิจิตอล ดาวเทียม หรือแม้แต่เคเบิ้ลทีวี และจากที่บริษัทเป็นผู้น�า

ด้านข่าวไอซีที ล่าสุดได้มีการจับมือบริษัทต่างชาติที่เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก เพื่อน�าเข้าข้อมูลข่าวสารทางด้านไอซีทีที่

ทันสมัยเข้าสู่ประเทศไทย 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารที่ดูแล Exhibition คือ คุณมารุจ เทวบุญ ส�าหรับดิจิตอล

ทีวีนั้น เดิมสื่อทีวีมี 5 ช่อง ปัจจุบันเพิ่มเป็น 33 ช่อง แต่เม็ดเงินในธุรกิจนี้ยังคงเท่าเดิม ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เม็ดเงินอาจจะ

ลดลง หรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน 50% ดังนั้น บริษัทจึงเน้นกลยุทธในการสร้าง Content ที่ดีมีคุณภาพ  

 เมื่อไม่มีค�าถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว  เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกท่านท่ีได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

      ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม

         (นายมนู เลียวไพโรจน์)

      

      ลงชื่อ _________________________เลขานุการบริษัท

        (นายชาญชัย บุณยสุรกุล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1

      ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (30 ธ.ค. 2557)   -  ทางตรง 
       -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
-บริษัทจดทะเบียน

-บริษัททั่วไป

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2557 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

61 ปี 

ไทย 

หุ้นสามัญ จ�านวน 206,338,000 หุ้น (44.28%)           
- ไม่มี -

-  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, 
   Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาตรีกิตติมศักด์ิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, 
   Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน

- Thailand Insurance Leadership Program (2011)
- Director Accreditation Program (DAP) (2005)
- The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

- บมจ.เออาร์ไอพี        กรรมการและประธานกรรมการบริหาร       2532-ปัจจุบัน
- บมจ.เอสวีโอเอ          กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่          2556-ปัจจุบัน
- บมจ.เอสพีวีไอ          กรรมการและประธานกรรมการบริหาร       2554-ปัจจุบัน
- บมจ.ไอที ซิตี้              กรรมการและประธานกรรมการบริหาร       2539-ปัจจุบัน
- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร      2538-ปัจจุบัน
- บจ.เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ              2551-ปัจจุบัน
- บจ.ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ             2549-ปัจจุบัน
- บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ                              2543-ปัจจุบัน
- บจ.คอร์ แอนด์ พีค  กรรมการ                              2538-ปัจจุบัน
- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ              2530-ปัจจุบัน

26 ปี (10 มี.ค. 2532 – ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่

ไม่มี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

         

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น   (30 ธ.ค. 2557)   -  ทางตรง 
        -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน

- บริษัททั่วไป

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2557 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

กรรมการ 

49 ปี 

สิงค์โปร์ 

หุ้นสามัญ จ�านวน 375,000 หุ้น (0.08%)           
- ไม่มี -

- ASEP, Advanced Senior Executive Program, 
  Kellogg School of Management (U.S.A.)
- MBA, Oxford Brookes University Business School (U.K)
- FCCA, Fellow of The Association 
  of Chartered Certifi ed Accountants (U.K.)
- FCA, Fellow of The Institute of  Singapore  Chartered  Accountants 
- FCPA, Fellow of The Institute of Certifi ed Practising Accountants 
  (Australia)
- IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)

Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)

- บมจ.เออาร์ไอพี   กรรมการ   2553-ปัจจุบัน
- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการ  2549-ปัจจุบัน
- บมจ.เอสวีโอเอ  กรรมการ  2549-ปัจจุบัน
- บจ.เอซิส คอมพิวเตอร์ กรรมการ  2552-ปัจจุบัน
- บจ.เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ  2551-ปัจจุบัน
- บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ  2549-ปัจจุบัน
- บจ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ  2549-ปัจจุบัน
- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชัน กรรมการ  2549-ปัจจุบัน
- บจ.เอเซิร์ทส์  กรรมการ  2543-ปัจจุบัน

5 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่

ไม่มี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

2. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (30 ธ.ค. 2557)   -  ทางตรง 
        -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

- บริษัทจดทะเบียน

- บริษัททั่วไป

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2557 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

76 ปี 

ไทย 

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

- ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง,  
   Indiana University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง,  
   Indiana University, สหรัฐอเมริกา

- Director Certifi cation Program (DCP) (33/2003)
- Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
- The Role of the Chairman (RCP) (5/2001)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  (8/2009)
- Charter Director Class (CDC) (3/2008)

- บมจ. เออาร์ไอพี           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  2552-ปัจจุบัน

- บมจ. ลีซอิท                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ               2551-ปัจจุบัน

- บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ         2540 - ปัจจุบัน

- บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   2542-2554
ไม่มี

6 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่

ไม่มี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

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

2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกิน
    ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

     

เป็น
เป็น
มี
มี
     
เป็น

     

    ไม่เป็น
    ไม่เป็น
    ไม่มี
    ไม่มี

    ไม่เป็น

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

นิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้ก�าหนดไว้เทียบเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดในรายงานประจ�าปีหน้า 41)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 4

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3
คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียู่ท้ังหมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

        ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที ่

  จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 

  เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

 ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 

 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการที่ออกตามวาระ 

 นั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท�าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และ 

 เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ  

 เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะ 

 ต้องจดัส่งหนังสอืนดัประชมุให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาหนังสอื 

 นัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดข้ึน ณ ท้องท่ีอันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ  

 ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการก�าหนด 

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ 

 มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก�าหนด

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานก�าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า 

 ร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือมี 

 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่ง 

 กรณีใด จะต้องมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัทจึงจะ 

 เป็นองค์ประชุม
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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

 ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน 

 ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ 

 นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ในการประชมุผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานทีป่ระชมุ ในกรณปีระธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ  

 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน 

 กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึง 

 ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และทีป่ระชมุลงมตใิห้ลงคะแนน 

 ลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก�าหนด

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง 

  เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  (ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ  

   การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคล 

   อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

  (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบป ี

  ที่ผ่านมา

 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท

 (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและจ่ายเงินปันผล

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (5) พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน

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

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ 

 ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติ 

 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควร 

 พอท่ีจะท�าเช่นน้ันได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม 

 คราวต่อไป

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันท่ีคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี  

 ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

 ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

 เพ่ือให้การประชมุผูถื้อหุ้นของบรษิทัเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บรษิทัจงึก�าหนด

ให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ยึดถือปฏิบตัต่ิอไป ท้ังน้ี บรษิทัขอสงวนสทิธิท่ีจะผ่อนผนัการยืน่แสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรอืผูแ้ทนของ 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.1  ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

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

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

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

 1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

  (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 

  (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนังสอืเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ�าตวั หรอืหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

 2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ�าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 2.2  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

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

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ�าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 ในกรณีของส�าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส�าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท�าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

 อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอก

ข้อความและลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีแนบมา พร้อมแนบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรอืผูแ้ทนของ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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การมอบฉันทะ 

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

2550 ได้ก�าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จ�ากัดไว้ 3 แบบ 

โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ 

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว 

 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 บรษิทัได้จดัส่งแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทก�าหนด) ให้เป็นผู้รับ

มอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่

น้อยกว่า 1 วัน 

วิธีการมอบฉันทะ

 1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

คนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ

อิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

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

ผูกพันตามกฎหมาย

 3. ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัจรงิพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ส่งกลบัมายังบรษิทัล่วงหน้าก่อนประชมุไม่น้อย

กว่า 1 วัน

 ส�านักงานเลขานุการบริษัท

 บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

 กรุงเทพฯ 10400

 ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจะถือหุ้นของบริษัทจ�านวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นน้ัน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้น โดยมอบฉันทะ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
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รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ไม่มี 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ไม่มี 

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ    อายุ 76 ปี

3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ  อายุ 53 ปี

2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์    อายุ 41 ปีี

ต�าแหน่ง

ที่อยู่

สว่นไดเ้สยีในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ 

ต�าแหน่ง

ที่อยู่

สว่นไดเ้สยีในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ 

ต�าแหน่ง

ที่อยู่

สว่นไดเ้สยีในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

หมายเหต:ุ รายละเอยีดประวัตกิรรมการอสิระและผลการด�าเนินงานในปี 2557 ท้ัง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2557 หัวข้อดงันี้ 

   - “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 15-16 

   - “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 39-41 

   - “การก�ากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 50-53
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

Written at        
 

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

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ
I/We  Nationality       

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

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

 
                        หรือ/ OR                          อาย ุ       ปี 

2)                                                                                                    Age                            years 
  

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

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัศกุร์ท่ี 27 
มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120  หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held  on March 
27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other 
date, time and place should the meeting be postponed. 

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

 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลาย

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

proxies for splitting vote. 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 7



26

สิ่งท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 7 

 
 

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

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

     
   เขียนท่ี 

Written at        
 

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

  
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ
I/We  Nationality       

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

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

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

 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

 
หรือ / OR          

2) นำยประกอบ วศิิษฐ์กิจกำร 
     Mr. Prakob Visitkitjakarn 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and Chairman of Audit Committee      

อาย ุ76 ปี 
Age 76 years 

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

หรือ / OR 
3) นำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 
     Mr. Narit Therdsteerasukdi 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and member of Audit Committee      

อาย ุ41 ปี 
Age 41 years 

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

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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director and member of Audit Committee      

อาย ุ53 ปี 
Age 53 years 
 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัศกุร์ท่ี 27 
มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120  หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held  on March 
27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other 
date, time and place should the meeting be postponed 
 
 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

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

วำระที่ 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2557 
               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2014 
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2557 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท 
 Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2014 

        วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2557 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

   Item 3  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income 
for the year ended December 31, 2014  

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
                 Item 4  To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 

31, 2014 
                                 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

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

    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

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

 1.    นายมินทร์ อิงค์ธเนศ Mr. Min Intanate 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
 2.   นายวิวสนั เตียว ยอง เพ็ง Mr. Wilson Teo Yong Peng  

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

 3.   นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ Mr. Prakob Visitkitjakarn 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
                 วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

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

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2558 
  Item 7  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2015 
                                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

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

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

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

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

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

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

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

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

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

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 
900/29 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on March 27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 
900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 
        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form C. 
...................................................... 

     
   เขียนท่ี 

Written at        
 

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

  
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ
I/We  Nationality       

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

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

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

 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

 
หรือ / OR          

2) นายประกอบ วศิิษฐ์กิจการ 
     Mr. Prakob Visitkitjakarn 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and Chairman of Audit Committee      

อาย ุ76 ปี 
Age 76 years 

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

หรือ / OR 
3) นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 
     Mr. Narit Therdsteerasukdi 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and member of Audit Committee      

อาย ุ41 ปี 
Age 41 years 

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

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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director and member of Audit Committee      

อาย ุ53 ปี 
Age 53 years 
 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัศกุร์ท่ี 27 
มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120  หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held  on March 
27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other 
date, time and place should the meeting be postponed 
 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
20 Baht 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

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

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2557 
               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2014 
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท 
 Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2014 

        วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

   Item 3  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income 
for the year ended December 31, 2014  

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
                 Item 4  To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December 

31, 2014 
                                 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

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

    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

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

 1.    นายมินทร์ อิงค์ธเนศ Mr. Min Intanate 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
 2.   นายวิวสนั เตียว ยอง เพ็ง Mr. Wilson Teo Yong Peng  

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

 3.   นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ Mr. Prakob Visitkitjakarn 
    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
                 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

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

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
  Item 7  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2015 
                                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

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

33 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 7



34

สิ่งท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 7 

 
 

                
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่า

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

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

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

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

ฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
 2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

2.1  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน  
2.2  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค.ตามแนบ 
Remarks:  1. This Form C, is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in 

Thailand to keep his/her shares in the custody. 
 2. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  

2.1 The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the 
shareholder's behalf; and  

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

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

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

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

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 
900/29 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2015 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on March 27, 2015 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 
900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

 
        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
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