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ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ รายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึก ถูก ต้ องตามมติ ข องที่ ประชุ ม และได้ น�ำ ส่ ง ส� ำ เนารายงานการประชุ มให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2558
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท
มีรายได้รวมจ�ำนวน 325.96 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 9.86 ล้านบาท รายละเอียดผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ปรากฏตามรายงานประจ�ำปี 2558 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานประจ�ำปี 2558 และรายงานของ
คณะกรรมการบริษทั
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สําหรับรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษทั ได้จดั ทาํ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํ หรับรอบปีบญ
ั ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั แล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป จึงขอนําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ล�ำดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
บริษัทมีรายได้จ�ำนวน 325.96 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 9.86 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
งดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
2. จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)
4. รวมจำ�นวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558*

33,135,975

(13,747,680)

(9,858,483)

466,000,000

466,000,000

466,000,000

0.06

-

-

27,960,000

-

-

ร้อยละ 84.38

-

-

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 4)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลประกอบการในรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17.
กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระ มีดังนี้
1. นายมนู เลียวไพโรจน์		
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
กรรมการ
3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม
กระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำการสรรหา โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายบริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด จากนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั จะพิจารณาบุคคลตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในการนีค้ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านมีความเหมาะสม
สมควรแต่งตัง้ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึง่ โดยรายละเอียดประวัตขิ องกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้จดั ส่ง
ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายมนู เลียวไพโรจน์
นายประยูร รัตนไชยานนท์ และนอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะด�ำเนินการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนทีละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2559
ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2558 แต่เนือ่ งจากบริษทั มีผลประกอบการขาดทุน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
บริหารจึงขอเสนอลดค่าตอบแทนลง ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2559

รายชื่อกรรมการ

ปี 2558

ตำ�แหน่ง

ปี 2559

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

(บาท/เดือน)
273,000

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

220,500

150,000

3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส*

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

-

-

4. นายปฐม อินทโรดม

กรรมการ

20,000

20,000

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์

กรรมการ

20,000

20,000

6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง**

กรรมการ

-

-

7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ/

20,000

20,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

30,000

30,000

-

-

กรรมการอิสระ/

20,000

20,000

กรรมการตรวจสอบ/

20,000

20,000

-

-

กรรมการอิสระ/

20,000

20,000

กรรมการตรวจสอบ/

20,000

20,000

-

-

663,500

520,000

ประธานกรรมการสรรหาฯ
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

กรรมการสรรหาฯ
9. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการสรรหาฯ
รวม

(บาท/เดือน)
200,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ไม่มี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี * นางเอื้อมพร ปัญญาใส เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำ�ของบริษัท
** นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

รายละเอียดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจ�ำปีภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2558 บริษัทส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด มีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ เี ป็นทีน่ า่ พอใจ ทัง้ รายชือ่ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 5 ท่านตามทีเ่ สนอมา มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั กับหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
รายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอโดย บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี

เลขที่ใบอนุญาต

จำ�นวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

3972

2 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวรสพร เดชอาคม

5659

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

5872

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2559 ของบริษัทเป็นจ�ำนวนเงิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2558
ประกอบด้วย

รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2558

ปี 2559

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1,000,000

1,000,000

-

80,000

80,000

-

1,080,000

1,080,000

-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ บริษทั
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2559 และก�ำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 1,080,000 บาทต่อปี
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับปี 2559 และพิจารณาอนุมัติก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2559
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,080,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง
		
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-

6

อนึ่ง บริษัทก�ำหนดวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 (Record
Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีท่ รี่ ะบุไว้ขา้ งต้น และเพือ่ ให้การลงทะเบียน
เข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ
แต่งตัง้ บุคคลอืน่ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้
								
ขอแสดงความนับถือ
							
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
			
								
								

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชัน้ 34 เลขที่ 900/29
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษทั กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน เข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558
ของบริษทั เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) โดยเมือ่ เริม่ การประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุม
แทนรวมทั้งสิ้น 58 ราย นับจ�ำนวนหุ้นได้ 318,907,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.44 ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจ�ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มด�ำเนินการประชุมได้
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายมนู 		
เลียวไพโรจน์		
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายมินทร์		
อิงค์ธเนศ			
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางเอื้อมพร		
ปัญญาใส		
กรรมการ
4. นายปฐม		
อินทโรดม		
กรรมการ
5. นายวิวสัน		
เตียวยองเพ็ง		
กรรมการ
6. นายประยูร		
รัตนไชยานนท์		
กรรมการ
7. นายประกอบ		
วิศิษฐ์กิจการ		
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
							
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายนฤตม์		
เทอดสถีรศักดิ์		
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
							
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นอ. พญ. อิศรญา
สุขเจริญ			
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
							
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหาร จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ นางสาวพิไลวรงค์ ไพบูลย์สวัสดิ์ และนายพรชัย
จันทรศุภแสง
ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจ�ำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ คือ นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์
ผู้แทนจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และ
ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายโชกุน เตชะไกศยะ
เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีล่ งทะเบียนแล้ว จะได้รบั ใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชอื่
ผู้ลงคะแนนและจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรง
กับวาระ ส�ำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 จะมีการระบุชื่อกรรมการ
ที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ ส�ำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจะขอลงมติเป็นรายบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
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2. ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ
จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท�ำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผย โดยผู้ด�ำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และท�ำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
4. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อก�ำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อ
เสร็จสิน้ การประชุม ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉกี บัตรลงคะแนนพร้อมทัง้ เซ็นชือ่ ก�ำกับมอบให้กบั
เจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการก�ำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ
ตัวแทนจากบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษทั จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ ง
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยน�ำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่
เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย
และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้อง
ประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่
7. ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วย
ทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
ขอเรียนเชิญคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ตามส�ำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หน้า 15 ที่มีค�ำว่าดิจิตอลควรปรับปรุงใหม่ เป็นค�ำว่า ดิจิทัล
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ แจ้งว่า ทางบริษัทรับทราบและจะปรับปรุงตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในคราวต่อไป
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 318,927,325 เสียง
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2557 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงรายงานประจ�ำปี 2557 ให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 277 ล้านบาท ก�ำไรขั้นต้น 41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น 15.06% และบริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิ 13.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 246 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 40 ล้านบาท และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 206 ล้านบาท อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 4.64 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.19 เท่า สภาพ
คล่องทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี
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ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประธานฯ ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผา่ นการรับรองจากผูส้ อบบัญชีถกู ต้องและเห็นควรให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปีหน้า 72-98
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า รายงานประจ�ำปีหน้า 22 ก�ำไรขัน้ ต้น 41 ล้านบาท ท�ำไมถึงขาดทุน 13 ล้านบาท
ติดลบจากอะไร
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า บริษทั มีกำ� ไรขัน้ ต้น 41 ล้านบาท แต่มคี า่ ใช้จา่ ยในการขาย 2.5 ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 57.35 ล้าน รวมค่าใช้จา่ ย 59 ล้าน จึงท�ำให้มผี ลขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้อยูท่ ี่ 16.9 ล้าน
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า รายงานประจ�ำปีหน้า 71 เงินลงทุนชัว่ คราวปีทแี่ ล้วไม่มี แต่ปี 2557 มีเพิม่ ขึน้ มา 58
ล้านไม่ทราบมาจากลูกหนีใ้ ช่ไหม ทีโ่ อนมาเป็นเงินลงทุนชัว่ คราวเก็บเงินมาได้และไปลงทุนอะไร
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า เงินลงทุนชัว่ คราวเป็นบัญชีเงินฝากประจ�ำ 3-6 เดือน ทางผูส้ อบบัญชีได้แสดง
รายการออกมาต่างหากจากบัญชีเงินสด เมือ่ ปลายปี 2556 บริษทั มีโปรเจคใหญ่ จึงท�ำให้ลกู หนีป้ ลายปีคอ่ นข้างเยอะ ในปี 2557 รับช�ำระ
หนีไ้ ด้ ถ้าน�ำเงินฝากอยูใ่ นบัญชีกระแสรายวันจะไม่มดี อกเบีย้ หรือเงินฝากออมทรัพย์กจ็ ะได้ดอกเบีย้ ในอัตราต�ำ่ มาก ทางฝ่ายการเงิน
จึงเอาเงินไปฝากประจ�ำ 3-6 เดือน เพือ่ จะได้ดอกเบีย้ รับกลับคืนมา
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า มีนโยบายทีจ่ ะเอาเงินไปลงทุนอย่างอืน่ ไหม นอกจากดอกเบีย้
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชีแ้ จงว่า การทีบ่ ริษทั น�ำเงินไปลงทุนในเงินฝากประจ�ำนัน้ รับประกันว่าเงินต้นจะไม่สญ
ู หายและ
จะมีดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ หากไปลงทุนอย่างอืน่ อาทิ การซือ้ หุน้ หุน้ กู้ หรือการลงทุนอืน่ ถึงแม้ผลตอบแทนสูง แต่ความเสีย่ งก็สงู ด้วย ดังนัน้
เพือ่ ผลประโยชน์ของทัง้ บริษทั และผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงระมัดระวังเรือ่ งการลงทุนในส่วนนี้
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า รายงานประจ�ำปีหน้า 93 ค่าใช้จา่ ยต้องห้ามคืออะไร ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี ในปี 2557 ท�ำไมมีผลขาดทุนทางภาษี จ�ำนวน 2.9 ล้าน เพราะอะไร
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม คือ รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ซึง่ จะมีรายจ่าย
บางรายการทีไ่ ม่สามารถน�ำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ เช่น ค่ารับรองทีเ่ กินกว่ากฎหมายก�ำหนด คือ 0.3% ของรายได้ ค่าของขวัญมูลค่า
เกิน 2,000 บาท หรือรายจ่ายทีไ่ ม่สามารถระบุผรู้ บั เงิน เป็นต้น ส�ำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนือ่ งจากบริษทั มีผลประกอบการขาดทุน
ตามประมวลรัษฎากร บริษทั สามารถน�ำผลขาดทุนมาหักกับก�ำไรสุทธิในปีถดั ไปได้ยอ้ นหลังไม่เกิน 5 ปี
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้วมีงานคอมมาร์ต ก่อนหน้านีม้ สี ปอนเซอร์รายหนึง่ เข้าร่วมด้วย แต่ทำ� ไม
ถึงถอนไปมีปญ
ั หาอะไร มีการรับเงินมัดจ�ำล่วงหน้าหรือไม่ และจะมีปญ
ั หาในการร่วมงานครัง้ ต่อไปหรือไม่
นางเอือ้ มพร ปัญญาใส กรรมการ ชีแ้ จงว่า ในการทีส่ ปอนเซอร์ถอนตัวไป เป็นเรือ่ งของข้อตกลงทีไ่ ม่ได้ตกลงกันไว้กอ่ น จึงท�ำให้ไม่ลงตัว
และเนือ่ งจากยังไม่มกี ารเซ็นสัญญาจึงยังไม่มกี ารรับเงินมัดจ�ำแต่อย่างใด ส�ำหรับการจัดงานครัง้ ต่อไป เนือ่ งจากจัดงานแต่ละงานจะมี
Concept ต่างกัน ซึง่ จะต้องเจรจาเป็นงานต่องานไป
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นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า ทางสปอนเซอร์แจ้งว่าบริษทั ไม่ให้เอาสัญลักษณ์ของสปอนเซอร์ขนึ้ โชว์ จริงหรือไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า บริษทั มีเงือ่ นไขการเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน โดยบริษทั จะขึน้ โลโก้ผสู้ นับสนุน
ในสือ่ โฆษณาทุกชนิด แต่ถา้ สปอนเซอร์รายใดขอมากกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ ก็ถอื ว่าไม่ยตุ ธิ รรมต่อสปอนเซอร์รายอืน่ ของบริษทั จึงไม่สามารถ
ท�ำให้ได้
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า รายได้จากการให้บริการของบริษทั ลดลง เพราะเหตุใด
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า รายได้หลักของบริษทั มาจาก 2 แหล่ง คือ
1. ธุรกิจเอกชน ในปีทผี่ า่ นมาจากเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึน้ ในกรุงเทพ ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั งานส่วนใหญ่ของบริษทั จากสภาพ
สถานการณ์ทยี่ ดื เยือ้ นี้ ท�ำให้ผลู้ งทุนเกิดความไม่เชือ่ มัน่ ในพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค จึงท�ำให้รายได้จากบริษทั เอกชนลดลง
2. หน่วยงานราชการ จากการชุมนุมทางการเมืองจนถึงการยุบสภา ท�ำให้รฐั บาลไม่มกี ารจัดงานใด ๆ เนือ่ งจากเป็นรัฐบาล
รักษาการณ์ จึงท�ำให้รายได้ในส่วนนีล้ ดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่คาดว่าในปีนจี้ ะค่อย ๆ ฟืน้ กลับมา
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า รายการไซเบอร์ซติ ี้ เป็นยังไงบ้าง
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า รายการไซเบอร์ซติ เี้ ป็นรายการทางด้านไอซีทที ไี่ ด้รบั ความนิยมรายการหนึง่ ทาง
ช่อง 5 แต่จากการขยายช่องดิจทิ ลั ทีวเี พิม่ ขึน้ มากกว่า 30 ช่อง ส่งผลกระทบทัง้ ทางด้านบวกและลบ ทางด้านลบ ท�ำให้เกิดการแข่งขันทาง
ด้านราคาโฆษณาโดยเฉพาะช่องดิจทิ ลั ทีวี แต่รายการฟรีทวี ยี งั ไม่กระทบมากนัก ส�ำหรับโอกาสคือ มีความต้องการรายการวิทยุโทรทัศน์
เพือ่ ป้อนให้กบั ช่องต่าง ๆ เพิม่ มากขึน้ ซึง่ บริษทั คิดว่ายังมีชอ่ งทางทีจ่ ะใช้ความสามารถของบริษทั ในการผลิต และ/หรือรับจ้างผลิตรายการ
ไอซีทใี ห้กบั ช่องอืน่ เพิม่ ขึน้
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า สัญญารายการไซเบอร์ซติ เี้ ป็นแบบปีตอ่ ปีใช่หรือไม่ และมีความเสีย่ งในการต่ออายุ
สัญญาหรือไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า สัญญารายการไซเบอร์ซติ เี้ ป็นแบบปีตอ่ ปี ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งในการไม่ตอ่
สัญญา แต่รายการไซเบอร์ซติ ไี้ ด้ตอ่ สัญญามานานกว่า 4-5 ปีแล้ว
นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า รายงานประจ�ำปี หน้า 73 ดอกเบีย้ รับปี 2556 กับ 2557 มีประมาณล้านเศษ ๆ ใกล้เคียง
กัน แต่ในปี 2557 บริษทั มีเงินฝาก 58 ล้าน ท�ำไมดอกเบีย้ รับไม่เพิม่ ขึน้
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า งบแสดงฐานะทางการเงินทีแ่ สดงในรายงานประจ�ำปีนนั้ เป็นงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน ณ วันสิน้ ปีเท่านัน้ ในระหว่างปีบริษทั ได้มกี ารน�ำเงินทุนมาใช้หมุนเวียนในบริษทั
นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า รายงานประจ�ำปี หน้า 72 ปี 2556 มีกำ� ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร 19 ล้านบาท บริษทั ขาดทุน
13 ล้านบาท ในปี 2557 ควรเหลือ 6 ล้านบาท ท�ำไมกลายเป็นขาดทุน 6 ล้านบาท
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า ก�ำไรสะสมทีล่ ดลงไป มาจากการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 11.65 ล้านบาท
ให้ผถู้ อื หุน้ ในเดือน เมษายน 2557 ส�ำหรับผลประกอบการปี 2556 ตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ปี 2557
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สาํ หรับรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 331,863,334 เสียง
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง		
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จ�ำนวน 276.69 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 13.75 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการปี 2557 ตามที่เสนอข้าง
ต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 331,793,934 เสียง
ไม่เห็นด้วย 69,400 เสียง
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ.
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้งให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยในปีนกี้ รรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษทั ตามกําหนดวาระ
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 		
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2 นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง		
กรรมการ
3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ		
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
						
ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั รายละเอียดตาม
หนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึง่ แต่เพือ่ เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกนอก
ห้องประชุมก่อน เพื่อท�ำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และ นาย
ประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
5.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
		
เห็นด้วย 331,864,357 เสียง
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
5.2 นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
		
เห็นด้วย 331,864,357 เสียง
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
5.3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
		
เห็นด้วย 331,864,357 เสียง
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่
ในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รว่ มกันพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทั
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท
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โดยก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2558 ในอัตราคงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2557
รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 4-5
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในหมายเหตุระบุ คุณวิวสันไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ เพราะเหตุใด
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากท�ำงานอยู่ในบริษัทที่มีส่วนได้เสียกัน และมีเงินเดือนประจ�ำอยู่แล้ว จึงไม่
รับเงินเดือนที่บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทมีก�ำไรมากชึ้น
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 663,500 บาทต่อเดือน
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 331,865,457 เสียง
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2558 		
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้แก่ นาย
ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม
หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2558 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน
1,000,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทัง้ สิน้ 1,080,000 บาท ทัง้ นี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และก�ำหนด
ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 331,865,757 เสียง
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ปีนี้บริษัทมีนโยบายอะไรที่ท�ำให้ผลประกอบการดีขึ้น
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า กลยุทธ์ของ ARIP ในปีนี้ จะแบ่งเป็นแต่ละส่วนงาน ดังนี้
1. สือ่ สิง่ พิมพ์ ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์โดยรวมทัว่ โลกเป็นขาลง ของบริษทั ก็เช่นเดียวกัน แต่บริษทั ได้เพิม่ การจัดกิจกรรมขึน้ มา
ท�ำให้แนวโน้มสื่อสิ่งพิมพ์ดีขึ้น เช่น การน�ำสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลบริษัทชั้นน�ำ ประมวลผลเพื่อคัดเลือก
บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับรางวัลในงาน Thailand Top Award
2. สื่อวิทยุโทรทัศน์ สถานการณ์โดยรวมเงินโฆษณาในสื่อทีวียังมีอยู่เท่าเดิม แต่ช่องรายการมีมากขึ้น ท�ำให้รายได้
โฆษณาถูกกระจายออกไป โดยรายได้หลักส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ น 5 ช่องหลัก บริษทั ไม่มชี อ่ งรายการของตนเอง แต่เป็นผูผ้ ลิตรายการ
และมีศูนย์ความรู้ทางด้านไอซีทีจ�ำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยเข้าพบลูกค้าแต่ละช่อง และเสนอตัวเป็น
ผู้รับจ้างผลิตรายการให้ตามช่องต่าง ๆ
3. Exhibition ปีนี้คาดว่าจะได้งานราชการมากขึ้น โดยในไตรมาสนี้รับจัดงานประมาณ 4-5 แห่ง และมีแผนจะรับงาน
ต่อเนื่องอีก 4-5 แห่ง แต่รายได้ส่วนนี้จะมีก�ำไรไม่มาก ส่วนงานของบริษัทจะมีการเปลี่ยนรูปแบบงานใหม่ คาดว่าจะเห็นได้ชัด
ภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มมีการเก็บข้อมูลของลูกค้างานคอมมาร์ต เพื่อน�ำไปจัดกิจกรรม “Commart Everyday”
กับลูกค้า ในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
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4. ธุรกิจใหม่ ในการแข่งขันกับอาเซียน การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นตัวจักรส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ รัฐบาลก็เล็งเห็นและสนับสนุนให้บริษัทส่งเสริมการจัดการอบรมให้พนักงานโดยการให้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการอบรม Online learning เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า งาน Event ที่จัดในศูนย์สิริกิติ์ บริษัทจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทางศูนย์สิริกิติ์จะ
ให้เช่าสถานที่ในทุกปี
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทร่วมงานกับศูนย์สิริกิติ์มากกว่า 20 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดี ส�ำหรับ
การจัดงาน Exhibition บริษัทต้องมีการวางแผนและจองสถานที่ล่วงหน้าทั้งปี กรณีที่ไม่สามารถจองที่ศูนย์สิริกิติ์ก็ยังมีสถานที่
จัดงานหลายแห่งที่สามารถจัดงานได้
นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า
1. ปีที่ผ่านมาผลกระทบทางการเมืองท�ำให้รายได้ส่วนใหญ่หายไป บริษัทมีการประเมินผลกระทบทางการเมือง
ในอนาคตจะเป็นอย่างไร และธุรกิจของเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
2. เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจปีนี้ตั้งเป้าเท่าไร
3. นอกจากความเสี่ยงด้านการเมืองแล้ว ยังมีความเสี่ยงในด้านอื่นอีกหรือไม่ที่จะท�ำให้บริษัทไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในการด�ำเนินธุรกิจ ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองถูกกระทบ ธุรกิจก็จะถูก
กระทบตามไปด้วย เช่นเดียวกันถ้าสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจดี การด�ำเนินธุรกิจก็จะดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
บริษทั ก็ตอ้ งรักษาศักยภาพให้องค์กรอยูร่ อดได้ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลง ก�ำไรขาดทุนตามสถานการณ์นนั้ ๆ
สามธุรกิจหลักของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องทางด้านไอซีที นอกจากความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว
ภาวะอุตสาหกรรมไอซีทกี ม็ ผี ลกระทบด้วยเช่นกัน ซึง่ ในอนาคตข้างหน้าอุตสาหกรรมไอซีทกี จ็ ะมีการเปลีย่ นแปลงเยอะมาก ส�ำหรับ
บริษัทต้นทุนส่วนใหญ่ คือ พนักงานที่มีประสบการณ์ทางด้านตลาดไอซีที ซึ่งบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและปรับเปลี่ยน
หาโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนเป้าหมายปี 2558 รายได้หลักยังคงเป็นธุรกิจการจัดงาน Exhibition และงาน
แสดงสินค้าของหน่วยงานราชการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นการท�ำกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเป็นหลัก และเพิ่มเติม
ในส่วนงานเทศกาล งานประเพณีที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งรายได้ส่วนนี้น่าจะเติบโตไม่ต�่ำกว่า 10%
ส่ ว นสื่ อ สิ่งพิม พ์ บริษัทได้มีปรับกลยุทธ์เ นื้ อหาให้ มี ความเฉี ยบคมมากขึ้ น รวมทั้ ง ปรั บกลยุ ทธ์ การวางหนั งสือ
Business + หรือ eLeader อยูใ่ นสถานทีก่ ลุม่ เป้าหมาย คือ ผูบ้ ริหารได้ใช้บริการ เช่น เลาจน์การบินไทยทัว่ ประเทศ ศูนย์บริการรถ
นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำแคมเปญร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในการรับจัดส่งหนังสือให้นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
เพื่อสร้างฐานลูกค้า สมาชิก และการรับรู้หนังสือให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการขายโฆษณา โดยประมาณการรายได้ส่วนนี้
จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
ส่วนธุรกิจวิทยุโทรทัศน์คาดว่าจะไม่โตมากนัก เนื่องจากการมีคู่แข่งขันหลายรายทั้งรายการในฟรีทีวีและดิจิทัล
ทีวี อย่างไรก็ดี บริษัทวางแผนปรับกลยุทธ์และเนื้อหารายการไซเบอร์ซิตี้ใหม่ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและผลิตรายการ
เพื่อขายตลาดอื่น
ในส่วนธุรกิจใหม่ บริษัทมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท ในการท�ำ Data
Marketing ซึ่งเป็นวิเคราะห์ข้อมูลฐานลูกค้า คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตรงกับความต้องการของลูกค้า เสนอเป็นแคมเปญ
Intergraded Marketing communication เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เหมาะสม และมี
ตัวชี้วัดผลงาน
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นอกจากการเติบโตทางด้านรายได้แล้ว บริษัทเน้นการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายซึ่งจะท�ำให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้น
นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนของสิ่งพิมพ์นอกจากนิตยสารของบริษัทแล้ว มีนโยบายที่จะผลิต
สิ่งพิมพ์อื่น เช่น การซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตการ์ตูนญี่ปุ่น ในส่วนการจัดนิทรรศการปีที่แล้วมีรายได้ 160 ล้านบาท ดูแล้วไม่น่าจะ
ขาดทุน นอกจากการจัดนิทรรศการของเราแล้ว มีแผนการจัดนิทรรศการอืน่ ทีส่ ามารถสร้างก�ำไรได้หรือไม่ ในส่วนทีวเี รามีทมี งาน
ที่มีศักยภาพในการผลิตรายการ แต่ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของบริษัท
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตลาดการ์ตูนในประเทศมีการแข่งขันสูงมาก ปัจจุบัน บริษัทได้มีโอกาส
รับจ้างผลิตการ์ตูนฉลองครบรอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ ฯ เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ดี บริษัทขอรับข้อเสนอแนะที่ทางผู้ถือหุ้น
เสนอมาไว้พิจารณา
นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า สือ่ ดิจทิ ลั น่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทย ทีม่ กี ารพัฒนาโครงข่าย อินเทอร์เน็ต
จาก 3G เป็น 4G และบริษัทได้มีการพัฒนา Application e-Bookshelf ให้องค์กร โดยในต่างประเทศบูมมาก ทางบริษัทมีมุมมอง
อย่างไรบ้าง
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สื่อดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทพยายามท�ำ โดยมี 2 แนวทางคือ
1 รับงานราชการ 2 ต้องท�ำการประชาสัมพันธ์ให้เอกชนยอมรับอย่างแพร่หลาย การรับงานจากหน่วยงานราชการทีม่ งี บประมาณ
จากส่วนกลางง่ายกว่าบริษทั เอกชน เพราะสือ่ ดิจทิ ลั เป็นสินค้าทีจ่ บั ต้องไม่ได้ การลงทุน 3-5 แสนค่อนข้างยาก แต่ผบู้ ริโภคต้องการ
ใช้ฟรี อย่างไรก็ดี บริษัทขอน้อมรับค�ำแนะน�ำ และจะน�ำไปศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ส่วนไหนที่ท�ำได้ก็จะท�ำทันที
เมื่อไม่มีค�ำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

						
ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม
							
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
						
						
						

ลงชื่อ _________________________เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุณยสุรกุล)
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

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

หุ้นสามัญ จำ�นวน 780,000 หุ้น (0.17%)
- ไม่มี -

การฝึกอบรม

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

ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน

- บริษัททั่วไป

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

- บมจ.เออาร์ไอพี
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ ม.ค. 2553-ปัจจุบัน
- บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
2554-ปัจจุบัน
- บมจ.ยูบิลลี่เอ็นเตอร์ไพรส์
ประธานกรรมการ
2553-ปัจจุบัน
- บมจ.เอสวีโอเอ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2553-ปัจจุบัน
- บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2549-ปัจจุบัน
- บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
2547-ปัจจุบัน
(ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)
- บมจ.โพลีเพล็กซ์( ประเทศไทย) ประธานกรรมการ
2547-ปัจจุบัน
- บมจ.บางกอกสหประกันภัย
ประธานกรรมการ
2547-ปัจจุบัน
- บมจ.นำ�ตาลขอนแก่น
ประธานกรรมการ
2547-ปัจจุบัน
- บจ.ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ
2547-ปัจจุบัน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2542-2547

จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

6 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

การเข้าประชุมในรอบปี 2558

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

ไม่มี
ใช่
ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

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

หุ้นสามัญ จำ�นวน 1,064,000 หุ้น (0.23%)
- ไม่มี -

การศึกษา

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

การฝึกอบรม
ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
- บริษัททั่วไป

Director Accreditation Program (DAP) (2004)
- บมจ.เออาร์ไอพี
กรรมการ
ม.ค. 2553-ปัจจุบัน
- บมจ.บิซิเนส ออนไลน์
กรรมการ
2540-ปัจจุบัน
- บจ.เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ กรรมการ
2555-ปัจจุบัน
- บจ.เฮลท์ ออนไลน์
กรรมการ
2555-ปัจจุบัน
- บจ.เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
กรรมการ
2551-ปัจจุบัน
- บจ.ดีทู ซิสเต็มส์
กรรมการ
2551-ปัจจุบัน
- บจ.คอร์แอนด์พีค
กรรมการ
2542-ปัจจุบัน
- บจ.เออาร์ไอที
กรรมการ
2542-ปัจจุบัน
- บจ.เอนิว คอร์ปอเรชัน
กรรมการ
2538-ปัจจุบัน
- บจ.เอเน็ต
กรรมการ
2538-ปัจจุบัน
- บจ.กลุม่ แอดวานซ์ รีเสิรช์ ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2537-ปัจจุบัน

จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
การเข้าประชุมในรอบปี 2558

6 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

ไม่มี
ใช่
ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ (นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ

53 ปี
ไทย

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

หุ้นสามัญ จำ�นวน 750,000 หุ้น (0.16%)
- ไม่มี - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

-

ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน

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

- บมจ.เออาร์ไอพี

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2557-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ก.ย. 2552- ปัจจุบัน
- สำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
		
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2557- ปัจจุบัน
- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช - รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ
2556-ปัจจุบัน
		
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2549-ปัจจุบัน
		
- หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
2551-2556
		
- ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2549-2556

- บริษัททั่วไป

จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประวัตกิ ารกระทำ�ผิดกฎหมายในช่วง 10 ปียอ้ นหลัง

7 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)
ไม่มี

มี คุ ณ สมบั ติ ก รรมการตามกฎหมายและไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใช่

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
การเข้าประชุมในรอบปี 2558
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

คุณสมบัติเพิ่มเติมส�ำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. การมีสว่ นได้สว่ นเสียในบริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่อย / บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอี่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ�หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

คุณสมบัติ
เป็น
เป็น
มี
มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี

เป็น

ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระ บริษทั ได้ก�ำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(รายละเอียดในรายงานประจ�ำปีหน้า 38)
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่
		
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
		
เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ
นั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะ
ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือ
นัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ
มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก�ำหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก�ำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุม
ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมี
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่ง
กรณี ใด จะต้อ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น ้ อยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ จ� ำ หน่ า ยได้ ทั้ง หมดของบริ ษั ทจึง จะ
เป็นองค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน
ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอ และทีป่ ระชุมลงมติให้ลงคะแนน
ลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก�ำหนด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
		
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
		
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
		
(ค)
การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
			
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคล
			
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
		
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
		
(จ)
การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
		
(ฉ)
การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�ำเนินการของบริษัทในรอบปี
		
ที่ผ่านมา
(2)
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท
(3)
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไรและจ่ายเงินปันผล
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5)
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
(6)
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน
(7)
กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
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หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�ำไรสมควร
พอที่จะท�ำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระท�ำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพือ่ ให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงก�ำหนด
ให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป ทัง้ นี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจี่ ะผ่อนผันการยืน่ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
1. กรณีบุคคลธรรมดา
1.1
ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
		
(ก) บัตรประจ�ำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
		
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ�ำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2
ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
		
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
		
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
		
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
		
(ข) บัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�ำนาจที่ได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
		
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
		
(ข) บัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�ำนาจที่ได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของส�ำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส�ำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท�ำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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การมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2550 ได้ก�ำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จ�ำกัดไว้ 3 แบบ
โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ
แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
บริษทั ได้จดั ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทก�ำหนด) ให้เป็นผู้รับ
มอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมไม่
น้อยกว่า 1 วัน
วิธีการมอบฉันทะ
1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
อิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จ�ำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ส่งกลับมายังบริษทั ล่วงหน้าก่อนประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 1 วัน
ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะ
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 6

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ				

อายุ

76

ปี

ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัขดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
ในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์				

อายุ

42

ปีี

ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัขดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
ในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ		

อายุ

53

ปี

ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัขดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
ในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระและผลการด�ำเนินงานในปี 2558 ทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2558 หัวข้อดังนี้
- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 15-16
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 39-43
- “การก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 50-52
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สิสิ่ง่งทีที่ส่สง่ ่งมาด้
มาด้ววยย ลล�าดั
ำดับบทีที่ ่ 77
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)

อากรแสตมป์

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form A. (General Form)
......................................................

Duty stamp
20 Baht

เขียนที่
Written at

วันที่
Date
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
No.
อาเภอ/เขต
District
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
As a shareholder of
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding a total of
หุ้นสามัญ
Ordinary share

ถนน
Road

เออาร์ ไอพี
ARIP
หุ้น
share(s)
หุ้น
share(s)

อยู่บ้านเลขที่
Residing at No.
อาเภอ/เขต
District

พ.ศ.
A.D.

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

จากัด (มหาชน)
Public Company Limited,
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the right to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the right to vote equal to

อายุ
Age

1)

หรื อ/ OR
2)

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-district

จังหวัด
Province

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
อยู่บ้านเลขที่
Residing at No
อาเภอ/เขต
District

เดือน
Month

เสียง ดังนี ้
votes as follow:
เสียง
votes

ปี
years

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

อายุ
Age

ปี
years

ถนน
Road :
จังหวัด
Province:

ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 18
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้ องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April
18, 2016 as from 14.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other
date, time and place should the meeting be postponed.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remarks: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many
proxies for splitting vote.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 7
Enclosure 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรำยกำรต่ ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B.
......................................................
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
No.
อาเภอ/เขต
District
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
As a shareholder of
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding a total of
หุ้นสามัญ
Ordinary share

ถนน
Road

เออำร์ ไอพี
ARIP
หุ้น
share(s)
หุ้น
share(s)

จังหวัด
Province

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-district

พ.ศ.
A.D.

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

จากัด (มหาชน)
Public Company Limited,
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the right to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อายุ
Age

1)
อยู่บ้านเลขที่
Residing at No
อาเภอ/เขต
District

เดือน
Month

ถนน
Road
จังหวัด
Province

เสียง ดังนี ้
votes as follow:
เสียง
votes

ปี
years
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรื อ / OR
2) นำยประกอบ วิศิษฐ์ กิจกำร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Prakob Visitkitjakarn
Independent Director/ Chairman of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
หรื อ / OR

3) นำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
Mr. Narit Therdsteerasukdi

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/ Member of Audit Committee

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
หรื อ / OR

4 4) นอ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/ Member of Audit Committee

อายุ 76 ปี
Age 76 years

อายุ 42 ปี
Age 42 years

อายุ 53 ปี
Age 53 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 18
เมายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้ องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
10120 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April
18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date,
time and place should the meeting be postponed.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 7
Enclosure 7
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วำระที่ 1 รั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2015
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจำปี 2558 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริ ษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2015
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 ซึ่งผ่ ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ ว
Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income
for the year ended December 31, 2015
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ ำยเงินปั นผล สำหรั บผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December
31, 2015
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุ มัติ กำรแต่ งตั ง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Item 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Appointment of the entire Board of Directors
เห็นด้ วย/ Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain
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เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการบางราย
้
ดังนี ้
Appointment of an individual director
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
เห็นด้ วย/ Approve
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
เห็นด้ วย/ Approve
3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
เห็นด้ วย/ Approve

Mr. Manu Leopairote

ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Group Captain Isaraya Sukcharoen
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุ มัติ กำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร
Item 6 To consider and approve determination of the directors’ remuneration
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2559
Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2016
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
Item 8 To consider other business (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีก ารแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
Appointment of Proxy as Shareholder of

เออำร์ ไอพี จำกัด (มหำชน)
ARIP Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้ องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขที่
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้ วย
For the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl.,
900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่
Item

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Item

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Item

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
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ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
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ล�ำดับที่ 7 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
และแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form C.
......................................................

20 Baht

เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
No.
อําเภอ/เขต
District
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
As a shareholder of
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding a total of
หุ้นสามัญ
Ordinary share

ถนน
Road

เออาร์ ไอพี
ARIP
หุ้น
share(s)
หุ้น
share(s)

จังหวัด
Province

สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Sub-district

อายุ
Age

1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

พ.ศ.
A.D.

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

จํากัด (มหาชน)
Public Company Limited,
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the right to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
อยู่บ้านเลขที่
Residing at No
อําเภอ/เขต
District

เดือน
Month

เสียง ดังนี ้
votes as follow:
เสียง
votes

ปี
years
ตําบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรื อ / OR
2) นายประกอบ วิศิษฐ์ กิจการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Prakob Visitkitjakarn
Independent Director/ Chairman of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
หรื อ / OR

3) นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
Mr. Narit Therdsteerasukdi

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/ Member of Audit Committee

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
หรื อ / OR

4 4) นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/ Member of Audit Committee

อายุ 76 ปี
Age 76 years

อายุ 42 ปี
Age 42 years

อายุ 53 ปี
Age 53 years

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 18
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้ องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
10120 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April
18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date,
time and place should the meeting be postponed.
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2015
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการของบริ ษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2015
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income
for the year ended December 31, 2015
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended December
31, 2015
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติ การแต่ งตั ง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Item 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Appointment of the entire Board of Directors
เห็นด้ วย/ Approve

32
32

ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain
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เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการบางราย
้
ดังนี ้
Appointment of an individual director
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
เห็นด้ วย/ Approve
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
เห็นด้ วย/ Approve
3. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
เห็นด้ วย/ Approve

Mr. Manu Leopairote

ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Group Captain Isaraya Sukcharoen
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจ ารณาอนุ มัติ การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
Item 6 To consider and approve determination of the directors’ remuneration
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2016
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Item 8 To consider other business (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
Appointment of Proxy as Shareholder of

เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
ARIP Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้ องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขที่
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้ วย
For the 2016 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2016 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl.,
900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่
Item

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Item

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Item

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
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วิธีการเดินทาง

1. รถยนต์ ทางด่วนขัน้ ที่ 1 (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) ทางออก
1-02 ลง ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่ เชื่อมต่อ
ถนนพระราม 3
2. รถยนต์ เส้ น ทางวงแหวนอุ ต สาหกรรม ข้ า มสะพาน
ทีปังกรรัศมีโชติ (สะพานภูมิพล), ,มุ่งหน้าถนนพระราม 3
3. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี ต่อ รถ BRT ลงสถานี
วัดด่าน
4. รถประจ�ำทาง 89, 205 ปอ.205
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Map of the meeting venue

1. Vehicle, Express Way System State 1 (Chalerm Maha
Nakhon Expy (Tool Road) ), Exit 1-02 for Rama III Road
toward Chong Nonsi , Merge onto Rama III Road.
2. Vehicle, Industrial Ring Road (Bhumibol Bridge)
for Rama III Road.
3. BTS to Chong Nonsi Station and Transit to BRT
Arrival @ Station Wat Dan
4. Bus No. 89, 205 , PO.205

