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1.  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 9  

2.  รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน

     และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  (CD-ROM) 

3.  รายการเปรียบเทียบพรบ.มหาชน (แก้ไขโดย คสช.)     17

4.  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ    18 

5.  ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  21 

6.  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 24

7.  รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ                            26

8.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.       27

9.  แผนที่สถานที่ประชุม        32

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน�ามาในวันประชุม)      

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

2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขท่ี 900/29  

ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 

2560 บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของท่ีประชุม และได้น�าส่งส�าเนารายงานการประชุมให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงาน

ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1)

  ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2560
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

  วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท 

มีรายได้รวมจ�านวน 162.68 ล้านบาท และมีผลก�าไรสุทธิหลังหักภาษีจ�านวน 2.16 ล้านบาท รายละเอียดผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2560 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 2)

  ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ รบัทราบรายงานประจ�าปี 2560 และรายงาน 

ของคณะกรรมการบรษิทั 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษัิท สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแล้ว

  วัตถุประสงค์และเหตุผล: บรษิทัได้จดัท�างบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัรอบปีบญัชี  

สิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษิทัแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป จงึขอน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญั 

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

  ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการด�าเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 

บรษิทัมรีายได้จ�านวน 162.68 ล้านบาท และมผีลก�าไรสทุธิท้ังส้ินจ�านวน 2.16 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทนุ

สะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

  ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 5)

  ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผล

ประกอบการในรอบปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560

1. รายได้ (ล้านบาท)

2. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

3. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

4. จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)

5. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

307.28

(9.86)

(15.45)

466

-

178.34

1.85

(10.61)

466

-

162.68

2.16

(8.55)

466

-

ปี 2558รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2560*

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

  วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข

เพ่ิมเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ บริษัทจึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ดังนี้

เดิม  “ ข้อ 28  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดอืน นบัแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  

             การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจ�านวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ�านวน

หุน้ทีจ่�าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชือ่กันท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดกไ็ด้ แต่ต้อง

ระบเุหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชัดเจนในหนงัสอืดงักล่าวน้ีด้วย ในกรณีนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุ้น

ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เปลี่ยนเป็น  “ ข้อ 28  ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม

สามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

                การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

                คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรือ่งและเหตุผลในการท่ีขอให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดังกล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อ

กันหรอืผูถื้อหุน้คนอืน่ ๆ  รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามทีบ่งัคบัไว้น้ันจะเรยีกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้าวนันับแต่วันครบก�าหนดระยะ

เวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย

อันจ�าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 31 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีต้่องร่วมกันรบัผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจาก

การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 3)  

  ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

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

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

ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยในปีนี้

กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก�าหนดวาระ มีดังนี้ 

  1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ประธานกรรมการบริหาร

  2. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง  กรรมการ

  3. นายประกอบ วิศิษฐกิจการ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
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  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั ด�าเนนิการโดยคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนท�าการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องก�าหนด จากนั้นจึงน�าเสนอรายชื่อ

บุคคลท่ีผ่านการสรรหาเบื้องต้นให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หากเห็นชอบก็จะน�าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  ในการนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการท้ัง 3 ท่านมคีวามเหมาะสม

สมควรแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 3 ท่าน ได้

จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 4)   

  ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนมุตักิาร

แต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และนายประกอบ วิศิษฐกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

  ในวาระนี้ นายประกอบ วิศิษฐกิจการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนที่ต้องออกตามวาระน้ัน จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน ถ้ารวมระยะเวลาท่ี

จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระน้ี ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประกอบ วิศษิฐกิจการ เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าที่ในการ

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ

บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ปี 2561 ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2560 ตามตารางดังต่อไปนี้   
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 และปี 2561

 

  รายละเอียดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ

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

  ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตักิารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส*

4. นายประยูร รัตนไชยานนท์

5. นายปฐม อินทโรดม**

6. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง*

7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์/

นายปฐม อินทโรดม**

9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ

 รวม

200,000

150,000

-

20,000

20,000

-

20,000

30,000

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

520,000

200,000

150,000

-

20,000

-

-

20,000

30,000

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

500,000

-

-

-

-

(20,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20,000)

-

-

-

ปี 2560
(บาท/เดือน)

ปี 2561
(บาท/เดือน)

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

*    นางเอื้อมพร ปัญญาใส และดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

**   นายปฐม อินทโรดม เข้ามารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ แทนนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ

 อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อครั้ง         5,000      5,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อครั้ง                 - ไม่มี -    - ไม่มี -

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อครั้ง       5,000      5,000

สิทธิประโยชน์อื่น          ค่าอบรมสมัมนาตามกฎหมายก�าหนดและ/หรอื ใช้ประโยชน์ในบรษิทั (ถ้ามี)
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561

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

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชเีห็นว่า ในปี 2560 บรษิทัส�านักงาน  

อวีาย จ�ากัด มผีลการปฏบิตังิานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ ทัง้รายชือ่ผู้สอบบญัชท้ัีง 5 ท่านตามท่ีเสนอมา มคุีณสมบติัไม่ขดักับหลกัเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

 

รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดย บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561 ของบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 1,180,000 บาท ประกอบด้วย

  ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

  ในปี 2560 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้มีค่าบริการส่วนเพิ่มส�าหรับ ค่าสังเกตุการณ์การท�าลายสินค้าจ�านวน 

20,000 บาท 

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง  

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2561 และก�าหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจ�านวน 1,180,000 

บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

  บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

  ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่ง  

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับปี 2561 และพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561 

เป็นจ�านวนเงิน 1,180,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

นางสาวรสพร เดชอาคม

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

3972

3516

4521

5659

5872

       4 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้สอบบัญชี จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี

ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 
(3 ไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท)

ค่าตรวจสอบรายงานประจ�าปี

ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รวมทั้งสิ้น

640,000

360,000

100,000

80,000

1,180,000

640,000

360,000

100,000

80,000

1,180,000

-

-

-

-

-

ปี 2560รายการ ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 อน่ึง บรษิทัก�าหนดวนัก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นท่ีมสีทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2561 (Record Date) 

ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน

เข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ 

แต่งตัง้บุคคลอืน่มาเข้าร่วมประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้น้ี ท่านสามารถมอบฉนัทะโดยกรอกข้อความลงลายมอื

ชือ่ในหนังสอืมอบฉนัทะ แบบใดแบบหน่ึง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้น้ีผูถื้อหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ 

        ขอแสดงความนับถือ

            บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

   

 

        (นายมนู เลียวไพโรจน์)

           ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560
บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

 ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34  

เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถอืหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 

ของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ�านวน 27 ราย และมอบฉันทะให้

ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุแทนจ�านวน 23 ราย รวมทัง้สิน้ 50 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 318,660,400 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 68.38 ของจ�านวนหุน้

ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด ซึง่ผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชมุเกินกว่า 25 ราย และจ�านวนหุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นทีจ่�าหน่ายได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคับของบรษิทัข้อที ่31 สามารถเริม่ด�าเนินการประชมุได้

 หมายเหตุ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพ่ิมเติม สรุปการประชุมครั้งน้ี มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 54 ราย มาด้วยตนเอง 30 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 24 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 

331,633,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.17 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. นายมนู   เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

 2. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 3. นางเอื้อมพร  ปัญญาใส  กรรมการ และผู้จัดการใหญ่

 4. นายปฐม  อินทโรดม  กรรมการ

 5. นายวิวสัน  เตียวยองเพ็ง  กรรมการ

 6. นายประยูร  รัตนไชยานนท์  กรรมการ

 7. นายประกอบ  วิศิษฐ์กิจการ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 8. นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 9. นอ. พญ. อิศรญา  สุขเจริญ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ผู้บริหาร จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต  แกล้วเดชศรี นายพรชัย  จันทรศุภแสง นายบุญเลิศ นราไท และนางสาว

พรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์ 

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

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์

 เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพ่ือให้การประชุม 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

 1.  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุ

ชื่อผู้ลงคะแนนและจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้

ตรงกับวาระ ส�าหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ ส่วนวาระท่ี 5 บัตรลงคะแนนจะ

มกีารระบชุือ่กรรมการทีจ่ะแต่งตัง้แยกเป็นรายบคุคลในแต่ละใบ ส�าหรบัการลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการจะขอลงมตเิป็นรายบคุคล 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี 

สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 1
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 2.  ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ 

จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท�าการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

 3.  การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท�าโดยเปิดเผย โดยผูด้�าเนินการประชมุจะขอให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง

ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และท�าการรวบรวมเพ่ือนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์ 

 4.  ผูถื้อหุน้ทีเ่ห็นด้วยในทกุวาระ ขอให้เซน็ชือ่ก�ากับในบตัรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนท้ังแผ่นคนืเมือ่เสรจ็สิน้

การประชุม ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อก�ากับมอบให้กับ

เจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ

 5.  การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการก�ากับการดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์

ทีป่รกึษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน โดยบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย 

หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยน�าคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ

จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระน้ัน ๆ ท้ังน้ี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับ

บริษัทในเรื่องมติที่ประชุมให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ 

 6.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเหน็ด้วย ส�าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีต้องการกลบัก่อนหรอืไม่อยู่ในห้องประชมุ

ในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ 

 7. ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีต้องการซักถามจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วย

ทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย  

  ขอเรียนเชิญคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ 

วันที่ 18 เมษายน 2559  ตามส�าเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ตามที่เสนอ  

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้           

        - เห็นด้วย    318,640,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00

  - ไม่เห็นด้วย               0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00

  - บัตรเสีย                        0  เสียง  

          - งดออกเสียง                20,000  เสียง

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีได้

จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนงัสอืเชญิประชมุ และขอเชญินางเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่

ชี้แจงผลการด�าเนินงานของบริษัท
 

นางเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงว่า ภาพรวมการด�าเนินงานในปี 2559 อตุสาหกรรมสือ่ คอนเทนต์ รวมถึง

ไอซทีี อยู่ในภาวะท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บรโิภคส่ือหันมาทางส่ือออนไลน์และโซเซยีลมเีดยี

มากขึ้น กลยุทธ์ในปี 2559 มีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละธุรกิจ ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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 1.  สือ่สิง่พิมพ์และคอนเทนต์ นติยสารรายเดอืน มกีารปรบักลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ให้ตรงกบักลุม่เป้าหมายและเจาะลกึ

มากขึน้ รวมท้ังมกีารขยายแพลตฟอร์มจากสือ่สิง่พิมพ์เป็นออนไลน์ ยูทปู โซเชยีลมเีดีย อย่างเตม็รปูแบบ ในส่วนนิตยสารฉบบัพิเศษ 

Top 1000, Top Insurance, Top Universities นอกจากการจัดอันดับ (Ranking) ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาเจาะลึกที่เป็นที่นิยม

มากขึ้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับกลุ่มผู้อ่าน เช่น การจัดสัมมนา และ Workshop 

 2. การจัดงานและการประชุม งาน Commart ถือเป็นความท้าทายของบริษัทจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

มกีารช้อปป้ิงออนไลน์มากข้ึน บรษิทัมกีารปรบัรปูแบบงานแต่ละครัง้ให้มคีวามชดัเจน และร่วมมอืกับพันธมติรเพ่ือสร้างความแตกต่าง 

เช่น งานคอมมาร์ตต้นปี COMMART CONNECT เน้นทางด้าน Mobility งานคอมมาร์ตกลางปี COMMART JOY เน้นทางด้านเกมส์ 

ความสนกุสนาน Entertainment ต่าง ๆ และงานคอมมาร์ตปลายปี  COMMART WORK เน้นกลุม่ลกูค้า SME และโซลชูนัมากขึน้ 

ในส่วนงานราชการ นอกเหนือจากการจัดงานนิทรรศการ บริษัทได้มีโอกาสท�างานในเรื่องของภาพรวมการส่งเสริมภาพลักษณ์

องค์กร ซึง่ไม่ใช่เฉพาะการจดังาน event เท่าน้ันแต่ยังรวมถึงการบรูณาการท้ังทางด้านเน้ือหา สือ่ และงานประชาสมัพันธ์ครบวงจร

 3. สือ่ดจิทัิล ธุรกจิทางด้านทีวดีจิทัิลมกีารแข่งขนัสงูและจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นไป บรษิทัจงึยกเลกิการต่อสญัญา

การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางช่อง 5 ในปี 2560 โดยเปลี่ยนมาเผยแพร่รายการทางออนไลน์ และยูทูป นอกจากนี้มีการปรับ

ทีมงานเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาธุรกิจฝึกอบรมออนไลน์ โดยโครงการน้ีได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่ง ในการพัฒนาหลักสูตรและคาดว่าจะพร้อมให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia e-Bookshelf) 

มกีารปรบักลยุทธ์การตลาดโดยเจาะกลุม่ตลาดมหาวทิยาลยัมากข้ึน และส่ือ Digital Marketing Service มกีารให้บรกิารทางด้าน

Digital Service ครบวงจรโดยใช้ฐานข้อมูล Digital Marketing, Email Marketing และการสื่อสารทุกรูปแบบที่รวบรวมเข้ามา

โดยใช้ลูกค้าเป็นแกนกลาง ธุรกิจในส่วนน้ีมีแนวโน้มท่ีดี ถึงแม้เม็ดเงินในปัจจุบันยังไม่มาก แต่ถือเป็นส่วนหน่ึงของฐานลูกค้า

ในอนาคตของบริษัท ภาพรวมของธุรกิจในปี 2559 มีรายได้รวม 178.34 ล้านบาท ลดลงประมาณ 41% จากปี 2558 แม้ว่ารายได้

จะลดลงแต่มีก�าไรสุทธิ 1.85 ล้านบาท ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายจัดการพยายาม พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นผู้น�า

ทางด้านคอนเทนต์และสือ่ และการพัฒนาบคุลากรให้มคีวามรูทั้กษะเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรม การมส่ีวนร่วม

ในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และมีนโยบายการต่อต้าน

คอรปัชนัท่ีชดัเจนมกีารประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมแีนวทางทีช่ดัเจนกับผูบ้รหิารและพนกังานในทกุระดบั และมช่ีองทาง

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ชัดเจน

  ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี 

  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

  ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

ประจ�าปีหน้า 72-101 และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัท

ส�าหรับปี 2559 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีปรากฏในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท ประกอบด้วยผลการด�าเนินงานของธุรกิจที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ 

และสื่อดิจิทัล ส�าหรับผลการด�าเนินงานส่วนการผลิตรายการโทรทัศน์จะน�าเสนอในส่วนการด�าเนินงานท่ียกเลิก ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชี ส�าหรับงบการเงินโดยสรุป ในปี 2016 บริษัทมีรายได้ 178 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้ลดลง 

129 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 42% รายได้ท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการประมลูงาน และรายได้โครงการพิเศษ แต่อย่างไรก็ดี

ในปี 2016 บรษิทัเริม่มรีายได้ในการให้บรกิารสือ่ดจิทัิลมากข้ึน ซึง่รายได้ส่วนน้ีต้นทุนหลักมาจากบคุลากรและซอฟแวร์ท่ีพัฒนาขึน้

มีต้นทุนส่วนเพิ่มน้อย ส�าหรับต้นทุนในปี 2016 อยู่ที่ 130 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง 137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51% 

ต้นทุนท่ีลดลงจะสอดคล้องกับรายได้ทีล่ดลง ก�าไรขัน้ต้นในปี 2016 อยู่ที ่47 ล้านบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกับปีก่อน จะเพ่ิมขึน้ 7 ล้านบาท 

ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้น ในปี 2016 อยู่ที่ 26.68% ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ 13.01% ค่าใช้จ่ายในปี 2016 อยู่ที่ 42 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 13 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากท่านประธานกรรมการ และท่านประธานกรรมการบริหารขอลดค่าตอบแทนปี 2016 และ

สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 1
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บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีมากขึ้น เป็นผล

ท�าให้ก�าไรของบริษัทส�าหรับธุรกิจท่ีด�าเนินการต่อเนื่องก�าไรอยู่ท่ี 5.7 ล้านบาท ถ้ารวมธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์บริษัทจะ

มกี�าไรอยู่ที ่1.9 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนบรษิทัมผีลขาดทุนอยูท่ี ่9.9 ล้านบาท อตัราก�าไรสทุธิปี 2016 อยู่ท่ี 0.1% ขณะท่ี

ปีก่อนมีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ท่ี -3.02% งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2016 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 230 ล้านบาท

ลดลงจากปีก่อน 9 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 17.8 ล้านบาท จากการจ�าหน่าย

อุปกรณ์และการตัดค่าเสื่อมราคา ลูกหนี้เพ่ิมข้ึน 17 ล้านบาท เน่ืองจากปลายปี บริษัทมีการประมูลงานและส่งมอบงานได้ทัน

สิ้นปี ประมาณ 28 ล้านบาท จงึท�าให้ลกูหน้ีเพ่ิมขึน้ และในเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา ทางบรษิทัได้รบัคนืเงนิภาษถูีกหกั ณ ท่ีจ่ายจาก

กรมสรรพากรประมาณ 5 ล้านบาท จึงยังคงเหลือภาษีขอคืนอีกประมาณ 7 ล้านบาท  ส�าหรับหนี้สินในปี 2016 อยู่ที่ 29 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 14 ล้านบาท มาจากการช�าระหน้ีการค้าและส�ารองผลประโยชน์ของพนักงานท่ีลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นในปีน้ีอยู่ที่

201 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5 ล้านบาท มาจากก�าไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น 1.9 ล้านบาท และการปรับปรุงก�าไรจากการค�านวณ

คณิตศาสตร์ประกันภัยจ�านวน 3 ล้านบาท

  อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญมีดังนี้ อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สิน

หมุนเวียน 6.23 เท่า แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นดีมาก อัตราส่วนหน้ีสินส่วนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2016 อยู่ที่ 0.14 ซึ่งลดลงจากปีก่อนแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดีมากมีการพ่ึงพาหน้ีสินจากบุคคล

ภายนอกต�่ามาก มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในปี 2016 อยู่ 0.43 บาทต่อหุ้น  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน้ี

        - เห็นด้วย    318,720,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00

  - ไม่เห็นด้วย               0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00

  - บัตรเสีย                        0  เสียง  

          - งดออกเสียง                     0  เสียง

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่า จากผลการด�าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จ�านวน 178.34 ล้านบาท และมีผลก�าไรสุทธิ 1.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
สะสมยกมา ดงัน้ัน จงึเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาอนมุตังิดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�า
ปี 2559

  ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์ อนุมติังดจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนินงานส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้   

        - เห็นด้วย    318,720,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00

  - ไม่เห็นด้วย               0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00

  - บัตรเสีย                        0  เสียง  

          - งดออกเสียง                     0  เสียง

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

  ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

ตาม พรบ. มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 17 ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง

ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วนหน่ึงในสาม โดยในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัตามก�าหนด

วาระมีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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  1. นางเอื้อมพร  ปัญญาใส  กรรมการ และผู้จัดการใหญ่

  2. นายปฐม  อินทโรดม  กรรมการ

  3.   นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 

ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

  หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียด

ตามหนงัสอืเชญิประชมุหน้า 4 น้ันคณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง

เป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหน่ึง แต่เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีจงึขอเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่านออกนอก

ห้องประชุมก่อน เพื่อท�าการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า ให้ประธานชี้แจงในส่วนของกรรมการ

ทีต้่องออกตามวาระ คอื นายนฤตม์ เทอดสถีรศกัด์ิ กรรมการอสิระ มเีหตอุะไรถึงให้อยู่ต่ออกีหน่ึงวาระ เนือ่งจากอยู่มา 2 วาระแล้ว 

อยากทราบว่ามีความส�าคัญและมีผลประโยชน์กับบริษัทอย่างไร

นายประกอบ วศิิษฐก์จิการ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วว่า 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน 

ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อบริษัท จึงพิจารณาให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพ่ิมเติมว่า ถึงจุดประสงค์ท่ีต้องการให้

คุณนฤตม์กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปเกินกว่า 9 ปี

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ซึ่งในฐานะประธานกรรมการได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการก็เห็นสมควร

โดยหลักการ ที่ได้ก�าหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 2 วาระ หรือ 9 ปี แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 

เป็นผู้มีคุณวุฒิ ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติตรง

ตามทีก่�าหนด ยงัเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์สูงในด้านธุรกิจ จงึมคีวามจ�าเป็นและมคีวามส�าคัญต่อบรษิทั

เห็นสมควรที่จะให้ท่านเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จึงได้พิจารณาเห็นชอบเพื่อน�าเสนอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ

นางสาวก้อยทิพย์ ศรวีีระวานชิกุล เป็นตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มข้ีอซกัถามเพ่ิมเตมิว่า ในโอกาสข้างหน้าเมือ่หมด

วาระที่ 3 บริษัทยังคงแต่งตั้งต่อในวาระที่ 4 หรือไม่

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตอนน้ียังไม่สามารถตอบได้ ต้องพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางเอื้อมพร ปัญญาใส นายปฐม อินทโรดม และ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศกัดิ ์กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน้ี

       5.1 นางเอื้อมพร  ปัญญาใส  กรรมการและผู้จัดการใหญ่

         - เห็นด้วย   318,720,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00

   - ไม่เห็นด้วย              0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00

   - บัตรเสีย                        0  เสียง  

           - งดออกเสียง                     0  เสียง

สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 1
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      5.2 นายปฐม อินทโรดม   กรรมการ

         - เห็นด้วย   318,720,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00

   - ไม่เห็นด้วย              0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00

   - บัตรเสีย                        0  เสียง  

           - งดออกเสียง                     0  เสียง

  5.3 นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

        และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

         - เห็นด้วย   318,720,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9999997

   - ไม่เห็นด้วย          100  เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000003

   - บัตรเสีย                        0  เสียง  

           - งดออกเสียง                     0  เสียง

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่

ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนจากผลการปฏิบตังิาน ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี และความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกับบรษิทั

อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท 

  ค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรบัปี 2560 เป็นจ�านวนเงินทัง้สิน้ 520,000 บาทต่อเดอืน เท่ากับปี 2559  ตามรายละเอยีด 

ดังนี้

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2560 จ�านวน 520,000 บาท

ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท

ต่อท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

        - เห็นด้วย    317,970,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.76

  - ไม่เห็นด้วย           100  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00

  - บัตรเสีย                        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00

          - งดออกเสียง               750,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.24

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1

 คณะกรรมการบริษัท

    ประธานกรรมการ

   ประธานกรรมการบริหาร

    กรรมการ /กรรมการอิสระ

 คณะกรรมการตรวจสอบ

    ประธานกรรมการตรวจสอบ

    กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

200,000 บาท

150,000 บาท

20,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท 

5,000 บาท 

5,000 บาท

5,000 บาท 

30,000 บาท

20,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุม

ต่อท่านต่อครั้ง

รายการ ค่าตอบแทน

รายเดือน

สิทธิประโยชน์อื่น
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560    

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้แก่

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม   

หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 

1,180,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

  ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์ อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด และก�าหนด

ค่าสอบบัญชีประจ�าปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

        - เห็นด้วย    331,632,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00

  - ไม่เห็นด้วย               0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00

  - บัตรเสีย                        0  เสียง  

          - งดออกเสียง                     0  เสียง

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

 -

นายกัลป์ พิกุล ผูถื้อหุน้ มข้ีอซกัถามว่า โครงสร้างรายได้ของบรษิทัปี 2557-2559 ทกุธุรกิจมอีตัรารายได้ลดลง บรษิทัจะมแีนวทาง

ปรบัธุรกิจยังไง ธุรกิจงานจดันทิรรศการปี 2559 มรีายได้ลดลง เพราะสาเหตุอะไร ส่ือดิจทัิลท่ีเปลีย่นจากทีวมีาเป็นช่องยูทูปโฆษณา

ที่เข้ามาจะเป็นยังไงแนวทางธุรกิจจะไปทางไหน

นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ถ้าดูตามรายงานประจ�าปีหน้า 29 โครงสร้างรายได้ธุรกิจหลัก

จะเป็นสือ่สิง่พิมพ์ การจดันิทรรศการและสือ่ดจิทิลั แนวโน้มของสือ่สิง่พิมพ์ลดลงอย่างต่อเนือ่งในทกุแพลทฟอร์มเป็นไปตามภาวะ

อุตสาหกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงมีการ Integrate สื่อและบริการที่เป็นดิจิทัล ในอนาคตนิตยสารจะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์

มากขึ้น และรวมเข้ากับบริการที่เป็น Digital Marketing 

ธุรกิจงานจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ งาน Commart ซึ่งเป็นงานของบริษัทเอง และการรับจัดงานภาครัฐและภาค

เอกชน ในปทีีผ่า่นมารายได้การจัดงานลดลงโดยเฉพาะไตรมาสที ่3-4 สืบเนือ่งจากเหตกุารณ์สวรรคตของรชักาลที ่9 ท�าให้หลาย

ส่วนงานมกีารเลือ่นหรอืยกเลกิ ภาพรวมรายได้จากการจดังานท่ีข้ึนลงไม่สม�า่เสมอ ส่วนใหญ่มาจากรายได้การประมลูงานซึง่เป็น

งานใหญ่ครั้งเดียว ไม่ใช่งานประจ�าของบริษัท  

ในส่วนรายการทีวีที่เปลี่ยนจากช่อง 5 มาเผยแพร่ทางยูทูปนั้นปัจจุบันการขายสื่อ ต้องท�าอยู่ในรูปแบบผสมผสานการให้บริการ

เป็นแพ็กเกจมากกว่า รายได้จากยูทูปอาจจะยังไม่ได้มาก แต่มองว่าเป็นช่องทางในอนาคต น�ารายการไซเบอร์ซิตี้มา Integrate 

เข้ากับนิตยสาร COMTODAY ซึ่งใช้คอนเทนต์ทางด้าน COMTODAY มาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า

นายกัลป์ พิกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีแนวทางในการปรับตัวยังไงท่ีจะท�าให้มีบริษัทมีก�าไรและก้าวต่อไปใน

อนาคต

นางเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงว่า สือ่ดจิทิลัและสือ่อืน่ ๆ  ถือเป็นอนาคตของบรษิทั อกีส่วนหนึง่คอื ธรุกิจ

ฝึกอบรมออนไลน์ซ่ึงได้มกีารพัฒนาหลกัสตูร โดยเจาะกลุม่ตลาดท่ีเป็น Corporate คาดว่าจะเริม่ให้บรกิารในไตรมาสท่ี 3 ของปีนี้

รวมทัง้ Digital Marketing จะผนัตวัจากสือ่เป็นลกัษณะการให้บรกิารแบบครบวงจรเป็น Digital agency โดยจะมรีายได้จากการให้

ค�าปรึกษาเชิงกลยุทธ์ทางด้าน Digital Marketing
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 เมื่อไม่มีค�าถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว  เมื่อเวลา 14.50 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกท่านท่ีได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมท้ังเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

      ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม

         (นายมนู เลียวไพโรจน์)

      

      ลงชื่อ _________________________เลขานุการบริษัท

        (นายชาญชัย บุณยสุรกุล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 1
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สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 3

พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด
พ.ศ. 2535 (ฉบับเดิม)

ข้อบังคับ
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด 
(มหาชน)

ข้อบังคับ
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด
(มหาชน) ที่ขอแก้ไข

พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด
พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดย
ค�าสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ 21/2560)

    ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด หรือ

ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้าคน ซึง่มหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิของจ�านวนหุ้นทีจ่�าหน่ายได้

ทัง้หมด จะเข้าชือ่กันท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใด

ก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

           28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัท
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้ในวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถื้อหุ้น
นบัจ�านวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ทัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า
ย่ีสบิห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อ
กันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตผุลในการทีข่อให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวนี้ด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 28 ให้มกีารประชมุผูถื้อหุน้อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรยีกว่า “ประชมุสามญั” 

การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

         คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร หรอืเมือ่ผูถื้อหุน้คนหนึง่

หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชือ่

กันท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เรือ่งและเหตุผลในการท่ีขอให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชมุภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้น

ทัง้หลายซึง่เข้าชือ่กันหรอืผูถื้อหุน้คนอืน่ ๆ  รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามทีบ่งัคบัไว้น้ันจะเรยีกประชมุเองก็ได้

ภายในสีส่บิห้าวันนับแต่วนัครบก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุ

ผูถื้อหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจ�าเป็นทีเ่กิดจากการจดัให้

มกีารประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด

จ�านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 31 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสี่

ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่าย

ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรือ่งและเหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิห้าวันนบัแต่วันทีไ่ด้รบัหนังสอื

จากผู้ถือหุ้น

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชมุภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้

ทัง้หลายซึง่เข้าชือ่กันหรอืผูถื้อหุน้คนอืน่ ๆ  รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามทีบ่งัคบัไว้น้ันจะเรยีกประชมุเองก็ได้

ภายในสีส่บิห้าวนันับแต่วันครบก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชมุ

ผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจ�าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี

การประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครัง้

ในจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 103 ผูถื้อหุน้ตาม

วรรคสองต้องร่วมกันรบัผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการจดัให้มกีารประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บรษิทั

 รายการเปรยีบเทียบพรบ.มหาชน (แก้ไขโดย คสช.)
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ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (30 ธ.ค. 2560)   -  ทางตรง 
       -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝึกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

- บริษัทจดทะเบียน 

  (จ�านวน 4 กิจการ)

- บริษัททั่วไป
 (จ�านวน 5 กิจการ)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2560

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

64 ปี  

ไทย 

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

-  ปรญิญานิตศิาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ,์ Dominican University of California,
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
 การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 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  กรรมการและประธาน ม.ีค. 2532-ปัจจุบนั
  กรรมการบรหิาร         
-  บมจ. เอสพีวีไอ กรรมการและประธาน  2554-ปัจจุบนั
  กรรมการบรหิาร  
-  บมจ. ไอท ีซติี ้ กรรมการและประธาน 2539-ปัจจุบนั
  กรรมการบรหิาร                                           
-  บมจ. บซิเินส ออนไลน์ กรรมการและประธาน 2538-ปัจจุบนั
  กรรมการบรหิาร
-  บจ. เอบคิส์ ดเีวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบนั
- บจ. ดี แอนด์ บี ประธานกรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 (ประเทศไทย)
- บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ 2543-ปัจจุบัน
- บจ. คอร์ แอนด์ พีค   กรรมการ 2538-ปัจจุบัน
- บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530-ปัจจุบัน

29 ปี (10 มีค. 2532 - ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่ 

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 4

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (30 ธ.ค. 2560)   -  ทางตรง 
       -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝึกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

- บริษัทจดทะเบียน 
(จ�านวน 3 กิจการ)

- บริษัททั่วไป
 (จ�านวน 6 กิจการ)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2560

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

กรรมการ

52 ปี  

สิงคโปร์

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

- DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
- ASEP, Advanced Senior Executive Program,
 Kellogg School of Management (U.S.A.)
- MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University  (U.K.)
-  FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.)
-  FCA, Fellow of  Institute of Singapore Chartered Accountants
-  FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)
-  IIA,  The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
-  DAP, Director Accreditation Program

Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)

- บมจ. เออาร์ไอพี  กรรมการ ม.ีค. 2553-ปัจจุบนั 
-  บมจ. บซิเินส ออนไลน์ กรรมการ 2549-ปัจจุบนั        
-  บมจ. เอสวีโอเอ กรรมการ  2549-ปัจจุบนั  
-  บจ. เอซสิ คอมพิวเตอร์  กรรมการ 2552-ปัจจุบนั
- บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
- บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช  กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
- บจ. ดาต้าวัน เอเชีย     กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 (ประเทศไทย)
- บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน  กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
- บจ. เอเซิร์ทส์  กรรมการ 2543-ปัจจุบัน

8 ปี (13 มค. 2553 - ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่ 

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

2. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 4

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)



20

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

อายุ 

สัญชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (30 ธ.ค. 2560)   -  ทางตรง 
        -  ทางอ้อม

การศึกษา

การฝึกอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
  (จ�านวน 3 กิจการ)

- บริษัททั่วไป - ไม่มี-

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ประวัติการกระท�าผดิกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลงั 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การเข้าประชุมในรอบปี 2560 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

78 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 Certification 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  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2552-ปัจจุบัน
                                       - ประธานกรรมการสรรหาและ 2557-ปัจจุบัน  
       พิจารณาค่าตอบแทน
- บมจ. ลีซอิท - กรรมการอิสระและประธาน 2558- ปัจจุบัน
    กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2551-2558
- บมจ. ศรีตรัง - รองประธานกรรมการ 2559- ปัจจุบัน
 แอโกรอินดรัสทรี - ประธานคณะกรรมการพิจารณา 2553- ปัจจุบัน
    ค่าตอบแทน
  - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ 2551-ปัจจุบัน
    ตรวจสอบ 

9 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

ไม่มี 

ใช่

ไม่มี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

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

2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกิน
    ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

     

เป็น
เป็น
มี
มี
     
เป็น

     

    ไม่เป็น
    ไม่เป็น
    ไม่มี
    ไม่มี

    ไม่เป็น

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

นิยามกรรมการอิสระ บรษิทัได้ก�าหนดไว้เทยีบเท่ากับข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของส�านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รายละเอียดในรายงานประจ�าปีหน้า 37 ( สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 2)

สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 4
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3
คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียู่ท้ังหมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

        ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3)  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะ

  พึงมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากัน 

  เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการ

 ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  

 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระ

 น้ัน ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม

 และเรือ่งท่ีจะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยให้ระบใุห้ชดัเจนด้วยว่าเป็นเรือ่งท่ีเสนอเพ่ือทราบ 

 เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะ

 ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณหนังสือ 

 นัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังส�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 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่ง

 กรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัทจึงจะเป็น

 องค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 5
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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

 ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน 

 ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด 

 ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ในการประชมุผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานทีป่ระชมุ ในกรณปีระธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ 

 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

 กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซึ่งได้ 

 เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และทีป่ระชมุลงมตใิห้ลงคะแนน 

 ลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก�าหนด

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง 

  เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  (ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ  

   การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกิจการกับบคุคลหรอืนิตบิคุคลอืน่ 

   โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�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)

สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 5
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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�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วย 

 ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 5
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

 เพ่ือให้การประชมุผูถื้อหุ้นของบรษิทัเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บรษิทัจงึก�าหนด

ให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ยึดถือปฏิบตัต่ิอไป ท้ังน้ี บรษิทัขอสงวนสทิธิท่ีจะผ่อนผนัการยืน่แสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรอืผู้แทนของ 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา 

 1.1  กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

   - ให้แสดงบตัรประจ�าตัวประชาชน หรอืบตัรประจ�าตวัข้าราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกิจ หรอืหนงัสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

 1.2  กรณีมอบฉันทะ  

   - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

   - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

   - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. นิติบุคคล

  - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ�านาจผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวง

พาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองส�าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน 

พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดย 

หน่วยงานราชการทีม่อี�านาจของประเทศทีน่ติบิคุคลน้ันตัง้อยู่ หนังสอืรบัรองการเป็นนติบิคุคลดงักล่าวจะต้องผ่านการรบัรองจาก 

โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอ�านาจไม่เกิน 6 เดือน

 - ส�าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค�าแปล

 - ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตวัข้าราชการหรอืพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรอืส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง

ส�าเนาถูกต้อง

 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

3. คัสโตเดียน (Custodian)

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน Custodian) ในประเทศไทยท่ีรับฝากและดูแลหุ้น 

ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีเป็นผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้

 - หนงัสอืมอบอ�านาจจากผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คสัโตเดียนเป็นผูด้�าเนนิการลงนามในหนังสอื

มอบฉันทะแทน
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 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

 - เอกสารใดข้างต้นทีม่ไิด้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท�าค�าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และ

ให้บคุคลท่ีอ้างองิเอกสารดงักล่าว หรอืบคุคลผูม้อี�านาจกระท�าการแทนบคุคลดงักล่าวลงนามรบัรองความถูกต้องของค�าแปลด้วย

 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 

 ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น�าส�าเนาค�าสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก 

ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 

 บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น�าส�าเนา

ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ ส�าเนาค�าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือ 

ผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอก

ข้อความและลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมา พร้อมแนบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรอืผู้แทนของ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การมอบฉันทะ 

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

2550 ได้ก�าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน คือ 

 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว 

 บรษิทัได้จดัส่งแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทก�าหนด) ให้เป็น 

ผูร้บัมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นแทน และส่งกลับมายังบรษิทัล่วงหน้าก่อนประชมุ

ไม่น้อยกว่า 1 วัน

วิธีการมอบฉันทะ

 1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

คนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์

จะมอบฉนัทะ หรอืกาเครือ่งหมายหน้าชือ่กรรมการอสิระ ตามท่ีบรษิทัระบไุว้ในหนังสอืมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น

ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

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

ผูกพันตามกฎหมาย

 3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจ�านวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้น โดยมอบฉันทะ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 6
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รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ไม่มี

2. นายปฐม อินทโรดม     อายุ 47 ปีี

ต�าแหน่ง

ที่อยู่

ส่วนได้เสยีในวาระทีเ่สนอ
ในการประชุมครั้งนี้ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ไม่มี

1. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ    อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง

ที่อยู่

ส่วนได้เสยีในวาระทีเ่สนอ
ในการประชุมครั้งนี้ 

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการด�าเนินงานในปี 2560 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2560 

หัวข้อดังนี้ 

 - “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 16-17

 - “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 37-41

 - “การก�ากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 49-52

 - กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 7
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สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 8

สิ่งท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 8 

 

 

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 สญัชาติ 
I/We  Nationality       

อยูบ้่านเลขท่ี   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    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง  ดงันี ้

Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow: 

หุ้นสามญั     หุ้น       และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั           เสียง 
Ordinary share share(s)  and have the right to vote equal to votes   

 
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

อยูบ้่านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No           Road                                                                 Sub-district                     

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District                           Province                               Postal Code           

 
หรือ / OR          

2) นอ.พญ.อศิรญำ สุขเจริญ 

     Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ55 ปี 

Age 55 years 

ท่ีอยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  10400 

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

3) นำยปฐม อนิทโรดม 

     Mr. Pathom Indarodom 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ47 ปี 
Age 47 years 

ท่ีอยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  10400 

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

 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on      
April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34

th
 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 

28 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 8 

 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี  ้ ดงันี ้

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

วำระที่ 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 

                            (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 2560 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท 

 Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2017 

        วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2560 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

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

for the year ended December 31, 2017  

                               (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 2560 
     Item 4  To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended  

  December 31, 2017  

                               (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 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 

                 Item 5  To consider and approve the amendment of the Company's regulation article 28 

                               (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 6   พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

Item 6   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 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 8
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สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 8

สิ่งท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 8 

 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี  ้ ดงันี ้

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

วำระที่ 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 

                            (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 2560 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท 

 Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2017 

        วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2560 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

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

for the year ended December 31, 2017  

                               (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 2560 
     Item 4  To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended  

  December 31, 2017  

                               (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 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 

                 Item 5  To consider and approve the amendment of the Company's regulation article 28 

                               (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 6   พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

Item 6   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 
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  (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 

 
    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้

       Appointment of an individual director 
 1.    นายมินทร์ อิงค์เนศ Mr. Min Intanate 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

 2.   ดร.วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง Dr. Wilson Teo Yong Peng  

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
 3.   นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ Mr. Prakob Visitkitjakarn 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

               วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 Item 7  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 8  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 
  Item 8  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2018 

                               (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 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)  
  Item 9  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 รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง  และไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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.  
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  (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 

 
    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้

       Appointment of an individual director 
 1.    นายมินทร์ อิงค์เนศ Mr. Min Intanate 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

 2.   ดร.วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง Dr. Wilson Teo Yong Peng  

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
 3.   นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ Mr. Prakob Visitkitjakarn 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

               วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 Item 7  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 8  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 
  Item 8  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2018 

                               (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 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)  
  Item 9  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 รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง  และไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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.  
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 (6) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท 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                                                                      ผู้มอบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 
ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉันทะ 
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 2561 ในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 

900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 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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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 2561 ในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 

900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

 

        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
        วาระที ่ เร่ือง           
 Item Subject   

                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 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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วิธีการเดินทาง
1.  รถยนต์ ทางด่วนขัน้ที ่1 (ทางพิเศษเฉลมิมหานคร) ทางออก  

 1-02 ลง ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่ เชื่อมต่อ  

 ถนนพระราม 3

2. รถยนต์ เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรม ข้ามสะพาน 

 ทีปังกรรัศมีโชติ (สะพานภูมิพล), มุ่งหน้าถนนพระราม 3

3.  รถประจ�าทาง 89, 205 ปอ.205

4. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี ต่อรถ BRT ลงสถานี 

 วัดด่าน

Map of the meeting venue
1. Vehicle, Express Way System State 1 (Chalerm Maha  

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

 toward Chong Nonsi , Merge onto Rama III Road.

2. Vehicle, Industrial Ring Road (Bhumibol Bridge)  

 for Rama III Road.

3. Bus No. 89, 205 , PO. 205

4. BTS to Chong Nonsi Station and transit to BRT at 

 Wat Dan Station.

สิง่ท่ีส่งมาด้วย ล�าดบัท่ี 9

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
The Map of the AGM venue ARIP (Public) Co., Ltd.


