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ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 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 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
บริ ษั ท ได้ จั ด ท�ำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึ กถู กต้ องตามมติ ข องที่ ประชุ ม และได้ น�ำ ส่ ง ส� ำ เนารายงานการประชุมให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
มีรายได้รวมจ�ำนวน 178.34 ล้านบาท และมีผลก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีจ�ำนวน 1.85 ล้านบาท รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจ�ำปี 2559 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานประจ�ำปี 2559 และรายงาน
ของคณะกรรมการบริษทั
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สําหรับรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษทั ได้จดั ทาํ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํ หรับรอบปีบญ
ั ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
บริษทั มีรายได้จำ� นวน 178.34 ล้านบาท และมีผลก�ำไรสุทธิทงั้ สิน้ จ�ำนวน 1.85 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั มีผลประกอบการขาดทุน
สะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559*

1. กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

(13,747,680)

(9,858,483)

1,850,042

2. จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

466,000,000

466,000,000

466,000,000

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

-

-

-

4. รวมจำ�นวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)

-

-

-

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)

-

-

-

* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 4)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการ
ในรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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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. นางเอื้อมพร ปัญญาใส		
กรรมการ/ผู้จัดการใหญ่
2. นายปฐม อินทโรดม		
กรรมการ
3. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำการสรรหา โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�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
สมควรแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ในครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริษทั
แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางเอื้อมพร ปัญญาใส นายปฐม อินทโรดม และนายนฤตม์
เทอดสถีรศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จะด�ำเนินการเสนอชือ่ กรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนทีละท่าน เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
มีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
ในวาระนี้ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระนั้น จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน
ถ้ารวมระยะเวลาที่จะด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวาระนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เป็นกรรมการ
อิสระทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์ในการท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษทั สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุมข้างต้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2560
ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2559 ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 และปี 2560

รายชื่อกรรมการ

ปี 2559

ตำ�แหน่ง

ปี 2560

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

150,000

150,000

-

3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส*

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

-

-

-

4. นายประยูร รัตนไชยานนท์

กรรมการ

20,000

20,000

-

5. นายปฐม อินทโรดม

กรรมการ

20,000

20,000

-

6. ดร. วิวสัน 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

-

-

-

-

520,000

520,000

-

ประธานกรรมการสรรหาฯ
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

กรรมการสรรหาฯ
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการสรรหาฯ
รวม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 			

ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			

- ไม่มี -

(บาท/เดือน)
200,000

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

(บาท/เดือน)
200,000

-

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น 					

- ไม่มี -

* นางเอื้อมพร ปัญญาใส เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำ�ของบริษัท
** ดร. วิวสัน 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 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2559 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

3 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวรสพร เดชอาคม

5659

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

5872

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2560 ของบริษัทเป็นจ�ำนวนเงิน 1,180,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 2560
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
(3 ไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท)
ค่าตรวจสอบรายงานประจำ�ปี
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2559

ปี 2560

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

640,000

640,000

-

360,000

360,000

-

-

100,000

100,000

80,000

80,000

-

1,080,000

1,180,000

100,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2560 และก�ำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจ�ำนวน 1,180,000
บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับปี 2560 และพิจารณาอนุมัติก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2560
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,180,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 (Record
Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีท่ รี่ ะบุไว้ขา้ งต้น และเพือ่ ให้การลงทะเบียน
เข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ
แต่งตัง้ บุคคลอืน่ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือ
ชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึง่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34
เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษทั กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน เข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559
ของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนรวมทัง้ สิน้ 69 ราย นับจ�ำนวนหุน้ ได้ 325,557,104 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 69.86 ของจ�ำนวนหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้ว ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจ�ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้ทั้งหมด 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 2 ท่าน ดังนี้ นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ และนายพรชัย จันทรศุภแสง
ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจ�ำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ คือ นายธนิต แกล้วเดชศรี
ผู้แทนจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และ
ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวสุพัชญา ปานแสง
เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุ
ชื่อผู้ลงคะแนนและจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนน
ให้ตรงกับวาระ ส�ำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 จะมีการระบุ
ชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ ส�ำหรับการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการจะขอลงมติ
เป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
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2. ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ
จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท�ำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผย โดยผู้ด�ำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และท�ำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
4. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อก�ำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อ
เสร็จสิ้นการประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อก�ำกับมอบให้
กับเจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการก�ำกับการดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จึงขอเชิญนางสาวสุพชั ญา ปานแสง ทีป่ รึกษา
กฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยน�ำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ใน
ห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่
7. ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วย
ทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
ขอเรียนเชิญคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ตามส�ำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 325,585,203 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในรายงานประจ�ำปี หน้า 22 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ขอให้เพิ่มอัตราส่วน
ทางการเงินให้มากขึ้น เพื่อให้นักลงทุนที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีสามารถเข้าใจงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า รับทราบข้อเสนอแนะ และจะน�ำไปปรับปรุงตามที่เสนอ
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประธานฯ ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผา่ นการรับรองจากผูส้ อบบัญชีถกู ต้องและเห็นควรให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปีหน้า 72-98
และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงผลการด�ำเนินงานของปี 2558 ให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในปีทผี่ า่ นมา ในปี 2558 บริษทั
มีรายได้อยูท่ ี่ 326 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 อยูท่ ี่ 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ มาจากการรับจ้างผลิต
สือ่ ดิจทิ ลั และผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์ให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส�ำหรับต้นทุนในปี 2558 อยูท่ ี่ 281 ล้าน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน
47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 สอดคล้องกับรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้กำ� ไรขัน้ ต้น ในปี 2558 อยูท่ ี่ 44 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
3 ล้านบาท ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ในปี 2558 อยูท่ ี่ 57 ล้าน ลดลงจากปีทแี่ ล้ว 3 ล้านบาท เนือ่ งจากก�ำไรขัน้ ต้นอยูท่ ี่
44 ล้านบาท ไม่ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ท�ำให้ผลประกอบการสิน้ ปีขาดทุนอยูท่ ี่ 10 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปีกอ่ นแล้วขาดทุนลดลงไป 4 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน อัตราก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2558 อยูท่ ี่ 13.57% เนือ่ งจากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ จึงท�ำให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นลดลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2557 อยูท่ ี่ 15% อัตราขาดทุนสุทธิ ปี 2558 อยูท่ ี่ 3.02% ลดลงจากปี 2557 อยูท่ ี่ 4.97%
ในส่วนงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ปี 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 239 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 7 ล้านบาท มีหนีส้ นิ รวม
เพิม่ ขึน้ 2 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง 10 ล้านบาท จากผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในปีนี้ ความสามารถในการช�ำระหนีส้ นิ ระยะสัน้
ของบริษทั Current Ratio อยูท่ ี่ 4.04 ถึงแม้จะลดลงจากปีกอ่ น แต่อตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนีส้ นิ หมุนเวียน 4 เท่า แสดงถึง
สภาพคล่องของบริษทั อยูใ่ นเกณฑ์ดี อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนอยูท่ ี่ 0.22 เท่า แสดงว่าทุนหมุนเวียนของบริษทั ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุน
ของผูถ้ อื หุน้ มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ ณ สิน้ ปี 2558 อยูท่ ี่ 0.42 บาทต่อหุน้ ลดลงจากปีกอ่ น 0.02 บาทต่อหุน้
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า
1. จากงบก�ำไรขาดทุนจะเห็นว่า ในแต่ละส่วนงานบริษทั ยังมีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นทีค่ อ่ นข้างดี ถึงแม้จะยังไม่ถงึ จุดคุม้ ทุน
(Break Event Point) แต่กไ็ ม่ถงึ จุดปิดกิจการ (Shut Down Point) ปัญหาอยูท่ คี่ า่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ซึง่ เป็นเรือ่ งของการควบคุม
ภายใน บริษทั สามารถลดลงได้มากกว่านีไ้ หม ส่วนอัตราก�ำไรขัน้ ต้นตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั ลดลงมาเรือ่ ย ๆ บริษทั มีการคิด Innovation
หรือสินค้าใหม่ ๆ เพือ่ สร้างก�ำไรเพิม่ ขึน้ ให้เพียงพอกับค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารซึง่ ลดลงน้อยมาก
2. จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั การเก็บเงินยากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากข้อมูลทางการเงินไม่มกี ารแสดงถึงระยะเวลาการเก็บหนี้ และ
ระยะเวลาในการจ่ายช�ำระหนี้ จึงท�ำให้ไม่รู้ Cash Flow ตรงนีเ้ ป็นยังไง แต่การเรียกเก็บหนีม้ ากกว่า 12 เดือนมากขึน้ เป็นภาระทีต่ อ้ ง
ตัง้ ส�ำรอง ส�ำหรับผลขาดทุนสะสม จ�ำนวน 15 ล้าน จะท�ำอย่างไรให้บวกกลับมาโดยเร็วทีส่ ดุ
นางเอือ้ มพร ปัญญาใส กรรมการ ชีแ้ จงว่า บริษทั ได้ดำ� เนินการไปบางส่วนแล้ว ดังนี้
1. การควบคุมการบริหารงานภายในโดยเฉพาะในธุรกิจสือ่ ทีวี สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ ออนไลน์ ทีน่ ำ� มารวมกันเป็นแพ็กเกจ
เพราะว่าในส่วนของสือ่ ทีวี และสือ่ สิง่ พิมพ์มอี ตั ราลดลง แต่สอื่ ออนไลน์ทมี่ อี ตั ราเติบโตขึน้ แต่ตอ้ งยอมรับว่าด้วยเศษฐกิจขณะนีท้ ำ� ให้การ
ปรับยังไม่เร็วพอ ซึง่ ทางคณะบริหารจะเร่งด�ำเนินการให้เร็วขึน้
2. ในส่วน Innovation ในปีนจี้ ะเข้าสูธ่ รุ กิจอบรมออนไลน์ ซึง่ จะใช้ทมี งานผลิตรายการทีวี และสตูดโิ อของบริษทั ทีย่ งั สามารถ
รองรับงานส่วนเพิม่ ได้อกี ธุรกิจนีจ้ ะเป็นออนไลน์เทรนนิง่ แบบผสมผสาน ซึง่ กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายจะเป็นองค์กรต่าง ๆ ซึง่ จะเริม่ ในปีนี้
นายสถาพร โคคีธานุรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า 2 ประเด็น ดังนี้
1. ลูกหนีข้ องบริษทั ทีม่ มี ากขึน้ ปีทแี่ ล้ว 47 ล้านบาท ปี 2558 มีจำ� นวน 70 ล้านบาท ขอความมัน่ ใจว่าหนีท้ มี่ อี ยูเ่ ป็นหนี้
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและบริษทั สามารถติดตามเก็บได้ครบถ้วน
2. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้ มา 12 ล้านบาท คืออะไร มีโอกาสสร้างรายได้อย่างไรบ้าง และบริษทั มีนโยบายการตัดจ�ำหน่าย
ด้วยอัตราเท่าไหร่ และคุม้ ค่ากับการลงทุนหรือไม่
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นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า ส�ำหรับลูกหนีท้ เี่ พิม่ ขึน้ มาลูกหนีข้ องหน่วยงานราชการ
ทีส่ ามารถส่งงานได้ตอนสิน้ ปี ประมาณ 20 กว่าล้านบาท ปัจจุบนั บริษทั รับช�ำระหนีไ้ ด้หมดแล้ว ส�ำหรับหนีส้ งสัยจะสูญทีบ่ ริษทั ตัง้ เอาไว้
ปีทแี่ ล้วจะมีเพิม่ เพียง 648,000 บาท เมือ่ เปรียบเทียบกับยอดขายทัง้ ปีที่ 326 ล้านบาท จะมีอตั ราส่วนอยูท่ ปี่ ระมาณ 0.2% จากยอดขาย
ซึง่ บริษทั พยายามทีบ่ ริหารหนีใ้ ห้มหี นีเ้ สียน้อยทีส่ ดุ ส�ำหรับสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ บริษทั ได้มกี ารลงทุนในการพัฒนาโปรแกรม
Digital Marketing และตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชีภายใน 3 ปี
นางเอือ้ มพร ปัญญาใส กรรมการ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ในส่วนการสร้างรายได้นนั้ ซอฟต์แวร์ทลี่ งทุนไปจะเข้าเสริมทางด้าน Customer
intelligent solution ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ Digital service ในโครงการ Big data ซึง่ บริษทั เริม่ ท�ำ และมีรายได้แล้ว จะสังเกตได้จากการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ ในส่วนของ Digital โดยการลงทุนในโปรแกรมนีร้ ะยะยาวถือว่าคุม้ ค่ามาก
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า
1. สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2558 จ�ำนวน 3.29 ล้านบาท มีรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิจำ� นวน 2.219 ล้านบาท
สินค้าคืออะไร ท�ำไมถึงตกรุน่ หรือตกเทรนด์เร็วขนาดนัน้ เลยหรือ
2. สถานะทางการเงินของบริษทั หนีส้ นิ ต่อทุนต�ำ่ สภาพคล่องหมุนเวียนสูง สามารถทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้
และก�ำไรได้หรือไม่ และจะท�ำอย่างไรให้ทรัพยากรทีบ่ ริษทั มีอยูม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ กลับมาเป็นเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า สินค้าของบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ ตามนโยบาย
เมือ่ บริษทั ได้รบั หนังสือทีฝ่ ากขายคืนมา บริษทั จะส�ำรองสินค้าล้าสมัยเต็มจ�ำนวนทันที สินทรัพย์ทแี่ สดงในงบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ
เก่าซึง่ บริษทั จะตัดออกจากบัญชีและน�ำไปบริจาค แต่เนือ่ งจากบริษทั ยังขาดทุนอยูจ่ งึ ยังไม่บริจาคจนกว่าจะมีกำ� ไร เพือ่ จะได้ใช้สทิ ธิ
ทางภาษีได้ จึงท�ำให้สนิ ค้าคงคลังอยูใ่ นนีค้ อ่ นข้างเยอะ
นางเอือ้ มพร ปัญญาใส กรรมการ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า บริษทั เริม่ ปรับกลยุทธ์ทางด้านเนือ้ หา ซึง่ เป็นจุดแข็งของบริษทั ฯ โดยการน�ำ Content
ทีบ่ ริษทั มีอยูน่ ำ� เสนอทุก Platform ตัง้ แต่ Offline สือ่ สิง่ พิมพ์ Online และTV ซึง่ ตอนนีไ้ ด้มกี ารปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการ เพือ่ ที่
สนับสนุนการด�ำเนินงานในส่วนนี้ โดยมีเป้าหมายให้เนือ้ หาสามารถน�ำเสนอได้บนทุก Platform และน�ำเสนอลูกค้าในลักษณะ Integrate
รวมทัง้ ใช้กจิ กรรมทางการตลาดด้านการจัดงาน หรือ Event marketing มาเป็นตัวเสริมกับธุรกิจสือ่
นายสถาพร โคคีธานุรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ให้ขอ้ มูลสมบูรณ์ขนึ้ ดังนี้
1. หนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน ชือ่ ทีถ่ กู ต้องคือ งบแสดงฐานะการเงิน
2. ในรายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ไม่ทราบว่าชือ่ อะไรมีแต่ลายเซ็น ไม่มชี อื่ ผูส้ อบบัญชี ขอให้เพิม่ เติมให้สมบูรณ์
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชี ชีแ้ จงว่า ในรายงานผูส้ อบบัญชีฉบับเต็ม มีชอื่ ผูส้ อบบัญชี แต่ตอนน�ำข้อมูลไปท�ำรายงาน
ประจ�ำปีมขี อ้ ผิดพลาดบางประการท�ำให้ชอื่ หายไป โดยผูส้ อบบัญชีชอื่ ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ และรับข้อสังเกตเอาไว้เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สําหรับ
รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 325,734,612 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง		
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีรายได้จำ� นวน 325.96 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 9.86 ล้านบาท ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2558
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ เสนอแนะว่า จากหนังสือเชิญประชุมวาระ 4 มีขอ้ มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้ นหลัง ฝากข้อสังเกตว่า
ตอนนี้ผ่านไตรมาส 1 มาแล้ว คงเหลือเวลาอีก 2 ไตรมาสกว่า ๆ ที่จะต้องเร่ง เพราะมิเช่นนั้นจะกลายเป็นไม่มีปันผล 3 ปีติดต่อกัน
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ กล่าว รับข้อคิดเห็น
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ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการปี 2558 ตามทีเ่ สนอข้างต้น
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 325,734,412 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง
งดออกเสียง 200 เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เนื่องจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบให้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม
พรบ. มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 17 กาํ หนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาํ ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระมี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1 นายมนู		
เลียวไพโรจน์		
ประธานกรรมการ
2 นายประยูร 		
รัตนไชยานนท์		
กรรมการ
3 นอ.พญ.อิศรญา
สุขเจริญ			
กรรมการอิสระ การตรวจสอบ และ
							
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่
1-31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียด
ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นัน้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึง่ แต่เพือ่ เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกนอก
ห้องประชุมก่อน เพื่อท�ำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ และ
นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
5.1 นายมนู เลียวไพโรจน์
		
เห็นด้วย 325,734,612 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง 		
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์
		
เห็นด้วย 325,734,612 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง 		
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
5.3 นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
		
เห็นด้วย 324,984,612 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง 		
งดออกเสียง 750,000 เสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่
ในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รว่ มกันพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท
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โดยก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2559 เท่ากับปีก่อน แต่เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจึงขอเสนอลดค่าตอบแทนลงในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5 และมีเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท เท่านั้น
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่า ขอบคุณในสปิรติ ของท่านประธานกรรมการ และท่านประธานกรรมการบริหาร ทัง้ 2 ท่าน
ท�ำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงเดือนละ 143,500 บาท หรือปีละล้านกว่าบาท ถ้าบริษัทมีก�ำไรแล้วควรพิจารณาคืนให้ท่านด้วย
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการ คงต้องพิจารณาในเรื่องช่วยลด
ค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์ของบริษัทเช่นนี้จึงยินดีที่จะลดค่าตอบแทน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 520,000 บาท
ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 325,734,612 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง 		
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2559 		
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้แก่
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม
หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน
1,000,000 บาท และค่าการตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในส่วนค่าสอบบัญชี ต้องขอขอบคุณกรรมการตรวจสอบที่ท�ำให้ไม่มีภาระที่จะ
ต้องเพิ่มค่าสอบบัญชี แต่นอกจากค่าสอบบัญชีไม่เพิ่มขึ้นแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้สอบบัญชี สามารถลดจ�ำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบบัญชีลง ท�ำอย่างไรให้ค่าสอบบัญชีลดลงจากเดิม ถือเป็นประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
นายประกอบ วิศิษฐกิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ขอน้อมรับในสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และก�ำหนด
ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 325,734,612 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง 		
งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
-
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นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า เรื่องการเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางอย่างไรที่จะด�ำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอรัปชัน ได้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานแน่นอน
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทตระหนักถึงเรื่องทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องส�ำคัญ จึงได้ด�ำเนินการให้
สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการก�ำหนดนโยบายการต่อต้านคอรัปชัน การแจ้ง
เบาะแส และช่องทางการร้องเรียน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจ�ำปีหน้า 53
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า
1. จากหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 วงเล็บ (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน
ของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท ปัจจุบัน พรบ. การบัญชีให้ผู้สอบออกรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ในวาระการประชุม
ได้ระบุเป็นงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเป็นคนละชื่อ จึงเป็นข้อสังเกตว่า จดหมายเชิญประชุมขัดกับข้อบังคับบริษัทหรือไม่ และ
ขอฝากไว้ในรายงานการประชุมของ ARIP
2. ขอเชิญนายมินทร์ อิงค์ธเนศ กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่าอีก 2 ไตรมาสเศษ ๆ ที่เหลืออยู่จะท�ำอย่างไรกับผลขาดทุน
15 ล้านบาท ให้หมดไป และผู้ถือหุ้นจะได้เห็นเงินปันผล
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชีแ้ จงว่า ระเบียบข้อบังคับบริษทั เป็นของเดิมคืองบดุลและงบก�ำไรขาดทุน แต่ระบบใหม่
ตาม พรบ. การบัญชี นั้นจะใช้งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทขอรับข้อสังเกตไปศึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงข้อบังคับของ
บริษัทซึ่งจะด�ำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ชีแ้ จงว่า การเปลีย่ นแปลงข้อบังคับต้องผ่านการประชุมผูถ้ อื หุน้
ดังนั้น จึงขอรับเรื่องตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี กลต. และ กระทรวงพาณิชย์ก่อนว่า บริษัทควรจะปรับปรุง
ข้อบังคับหรือไม่ ถ้าจ�ำเป็นก็จะขอเสนอปรับปรุงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ARIP มีการปรับตัวมาปีกว่าแล้ว แต่ในอุตสาหกรรมสื่อถือว่าท�ำได้
ค่อนข้างล�ำบาก มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจะเห็นได้จาก บริษัทรับสัมปทานทีวี ผลิตหนังสือและนิตยสาร ปัญหาไม่ใช่คน
ไม่ใช้สื่อ แต่สื่อเปิดมิติใหม่มีคนบริโภคและเปลี่ยนเร็วกว่าที่คิด โดยการใช้โซเซียลมีเดีย บริษัทตระหนักแต่การเปลี่ยนแปลง
แต่ต้องใช้เวลา เช่น ธุรกิจ e-Commerce ที่เราต้องไป แต่จนบัดนี้บริษัทที่ท�ำธุรกิจนี้ก็ยังไม่ได้ก�ำไรเลย ยกเว้นธุรกิจบริการ
บริษัทพยายามที่จะรักษาฐานที่มีอยู่ให้เกิดผลให้นานที่สุด แทนที่จะเป็นนิตยสาร บริษัทพยายามที่จะผสมผสานการท�ำกิจกรรม
เพิ่มขึ้น บางครั้งการท�ำกิจกรรม 1 กิจกรรมอาจได้ผลมากกว่าการขายหนังสือ 1 ไตรมาสด้วยซ�้ำ ประกอบกับช่วงนี้การรับงาน
หน่วยงานราชการมีการแข่งขันสูงมาก จะเห็นได้จากก�ำไรขั้นต้น จากเดิมเคยท�ำได้เกือบ 20% แต่ตอนนี้บางครั้ง 10% บริษัทก็
รับท�ำ จึงท�ำให้ผลประกอบการในปีทีผ่านมาลดลง แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่บริษัทจะไม่สามารถท�ำได้ดีกว่านี้ แนวทางในการท�ำงาน
ต่อไป คือ 1. ต้องปรับตัวให้เร็ว 2. ตามกระแสคนส่วนใหญ่ ทุกคนคิดว่าสือ่ ออนไลน์ฟรี ท�ำอย่างไรให้เสนอความแตกต่างให้ผบู้ ริโภค
ท�ำให้ผู้บริโภครู้สึกอยากบริโภค จะท�ำให้รายได้เข้ามาก อาจจะอยู่ในรูปโฆษณาที่เข้ามาหรือเป็นกิจกรรมที่จะท�ำ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่
ทีมงานทุกคนจะต้องต่อสู้ แต่เชื่อว่าในที่สุด ถ้าเกิดแนวทางที่ถูกต้อง ความพยายามและการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงาน
ภายใต้การน�ำของกรรมการ จะท�ำให้บริษัทดีขึ้น
ปีที่ผ่านมาธุรกิจทีวีมี Air time เยอะมาก หลาย ๆ ช่องเสนอให้ Air time ฟรี แต่บริษัทต้องรับผิดชอบในการผลิตรายการเอง และ
ต้องหารายได้โฆษณาเอง และรายได้โฆษณาที่ได้มาจะต้องแบ่งกับทางช่องรายการ จากเดิมบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิต
รายการป้อนให้ช่องรายการต่าง ๆ กลยุทธ์ของบริษัท คือ
1. ปรับปรุงรายการที่มีเพื่อจะได้รับความนิยมที่ดีต่อไป และน�ำความเชี่ยวชาญที่มีมาจัดท�ำกิจกรรมอื่น เพื่อสร้าง
รายได้เพิ่ม
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2. น�าความเชี่ยวชาญนั้นแปรออกมาเป็นสินค้าอื่น ๆ ในภาวะการแข่งขันที่สูงมาก ยิ่งแข่งขันมากขึ้นความรู้ยิ่งไม่พอ
โลกมีการเปลี่ยนแปลงในกฎ กติกา กฎหมายใหม่ การค้า และความสามารถในการแข่งขัน น่าจะเป็นโอกาส บริษัทจึงร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาเสนอโครงการ Life-Long Learning Program ท�าให้บุคคลเมื่อเรียนจบแล้วรู้สึกว่าแข่งขันไม่ได้ ให้กลับมา
น�าความรู้ใหม่ ๆ กลับไปเพื่อพัฒนาตนเอง โดยเชื่อว่าในการผสมผสานระหว่าง Content สื่อ Internet และโซเชียลมีเดีย มีความ
สามารถที่จะสร้างมิติใหม่ในสินค้าที่มีความเหมือนแต่แตกต่างสู่สังคมออนไลน์ในอนาคต บริษัทจึงได้มีการเตรียมการ และ
หวังว่าผลในการขับเคลือ่ นตรงนีอ้ กี 1-2 ปีจะเห็นผลได้ชดั เจนขึน้ และต้องขอโทษท่านผูถ้ อื หุน้ ด้วยว่ายังท�าดีไม่พอ และจะพยายาม
ต่อไป ขอบคุณครับ
เมื่อไม่มีค�าถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.10 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ลงชื่อ _________________________เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุณยสุรกุล)
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
1. นางเอื้อมพร ปัญญาใส
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ / ผู้จัดการใหญ่

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2559) - ทางตรง
- ทางอ้อม
การศึกษา

- ไม่มี - ไม่ม -

การฝกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) (117/2015)

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
(จ�านวน 1 กิจการ)

- บมจ.เออาร์ไอพี

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533

- บมจ. เอสวีโอเอ

- กรรมการ และผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการ รองประธานบริหาร
รองผูอ้ า� นวยการบริหาร
กลุม่ ธุรกิจ IT Project
กรรมการ

มี.ค. 2558-ปัจจุบนั
2557-2558
2557-2557

- บริษัททั่วไป
(ปัจจุบันไม่มีการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น)

- สมาคมอุตสาหกรรม
2552-2553
สารสนเทศไทย (ATCI)
- บจ. ไมโครซอฟท์
- ผูอ้ า� นวยการฝ่ายกลยุทธ์สาหรับคูค่ า้ 2552-2554
(ประเทศไทย)
- ผูอ้ า� นวยการฝ่ายขาย กลุม่ ธุรกิจ OEM 2552-2554
- ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายการตลาด OEM 2551-2552
- ผูจ้ ดั การอาวุโสส่วนคูค่ า้ OEM
2548-2551
- ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2544-2548
- สมาคมธุรกิจ
กรรมการ
2545-2551
ซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง

3 ปี (11 พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใช่

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2559

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
2. นายปฐม อินทโรดม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2559) - ทางตรง
- ทางอ้อม

หุ้นสามัญ จ�านวน 884,800 หุ้น (0.19%)
- ไม่มี -

การศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝกอบรม

Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน (จ�านวน 1 กิจการ)

- บมจ.เออาร์ไอพี

- บริษัททั่วไป (จ�านวน 8 กิจการ)

- กรรมการ
มี.ค.2547-ปัจจุบนั
- กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่ 2547-ก.พ. 2558
- ส�านักการบินพลเรือน
คณะกรรมการด้าน
ม.ค.2560-ปัจจุบนั
แห่งประเทศไทย (กพท.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ 2558-ปัจจุบนั
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า
2558-ปัจจุบนั
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทีป่ รึกษา
2558-ปัจจุบนั
สารสนเทศไทย
- มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
2558-ปัจจุบนั
คณะบริหารธุรกิจ
- สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และ
ทีป่ รึกษา
2558-ปัจจุบนั
ผูจ้ า� หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
- สมาคมอุตสาหกรรม
กรรมการ
2558-ปัจจุบนั
ซอฟต์แวร์ไทย
- สมาคมสมาพันธ์
ทีป่ รึกษา
2557-ปัจจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารแห่งประเทศไทย
- บจ. สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ กรรมการ
2554-2556

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
การเข้าประชุมในรอบปี 2559

13 ปี (9 มี.ค. 2547 - ปัจจุบัน)
ไม่มี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

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

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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3. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ

43 ปี
ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (30 ธ.ค. 2559) - ทางตรง
- ทางอ้อม
การศึกษา

หุ้นสามัญ จ�านวน 750,000 หุ้น (0.16%)
- ไม่มี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน (จ�านวน 1 กิจการ)

- บมจ.เออาร์ไอพี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
2552-ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- รักษาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน
2559- ปัจจุบัน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
- ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์
2558-ปัจจุบัน
และนโยบายการลงทุน
- ผู้อ�านวยการส�านักสารสนเทศการลงทุน
2557-2558
- ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
2554-2557
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
- ผูอ้ า� นวยการกลุม่ ยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค 2551-2554

- บริษัททั่วไป (จ�านวน 1 กิจการ)

- ส�านักงานคณะกรรม
การส่งเสริมการลงทุน

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง
ประวัตกิ ารกระท�าผิดกฎหมายในช่วง 10 ปียอ้ นหลัง

8 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)
ไม่มี

มี คุ ณ สมบั ติ ก รรมการตามกฎหมายและไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใช่

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
การเข้าประชุมในรอบปี 2558
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
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 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

คุณสมบัติ
เป็น
เป็น
มี
มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี

เป็น

ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระ บริษทั ได้กา� หนดไว้เทียบเท่ากับข้อก�าหนดขัน้ ต�า่ ของส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(รายละเอียดในรายงานประจ�าปีหน้า 36)
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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
กรณีใด จะต้อ งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ จ� ำ หน่ า ยได้ ทั้ง หมดของบริษัท จึง 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 ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 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
			
การมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอืน่
			
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�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)

20

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 4

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�ำปี หักด้วย
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. บุคคลธรรมดา
1.1
กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
		
- ให้แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
1.2
กรณีมอบฉันทะ
		
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
		
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส�ำเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
		
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
2. นิติบุคคล
- หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนามโดยผูม้ อี ำ� นาจผูกพันนิตบิ คุ คล ตามหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ซึง่ ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองส�ำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการทีม่ อี ำ� นาจของประเทศทีน่ ติ บิ คุ คลนัน้ ตัง้ อยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิตบิ คุ คลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก
โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอ�ำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- ส�ำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส�ำเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�ำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
3. คัสโตเดียน (Custodian)
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้น
ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอ�ำนาจจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คสั โตเดียนเป็นผูด้ ำ� เนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
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- เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และ
ให้บคุ คลทีอ่ า้ งอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของค�ำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม
ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น�ำส�ำเนาค�ำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น�ำส�ำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ ส�ำเนาค�ำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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) ให้เป็น
ผูร้ บั มอบฉันทะ เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แทน และส่งกลับมายังบริษทั ล่วงหน้าก่อนประชุม
ไม่น้อยกว่า 1 วัน
วิธีการมอบฉันทะ
1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
คนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์
จะมอบฉันทะ หรือกาเครือ่ งหมายหน้าชือ่ กรรมการอิสระ ตามทีบ่ ริษทั ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จ�ำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
3. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะ
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
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รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

อายุ

77

ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

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

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
ในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

อายุ

43

ปีี

ต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

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

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
ในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

3. นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ

อายุ

54

ปี

ต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

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

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
ในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการด�าเนินงานในปี 2559 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2559 ดังนี้
- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 16-17
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 36-40
- “การก�ากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 49-51
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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
/
/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 2560 ในวันพฤหัสบดีที่
20 เมษายน 2560 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
my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
April 20, 2017 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.
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: ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สาม
ามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ 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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สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรำยกำรต่ ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B.
......................................................

อากรแสตมป์
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

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

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/ Member of Audit Committee

อายุ 77 ปี
Age 77 years

อายุ 43 ปี
Age 43 years

อายุ 54 ปี
Age 54 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 2560 ในวันพฤหัสบดีที่
20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวี โอเอ 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 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
April 20, 2017 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:
วำระที่ 1 รั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016
(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 2559 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริ ษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2016
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559 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, 2016
(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 2559
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended
December 31, 2016
(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 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. นางเอื ้อมพร ปั ญญาใส
เห็นด้ วย/ Approve
2. นายปฐม อินทโรดม
เห็นด้ วย/ Approve
3. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
เห็นด้ วย/ Approve

Mrs. Aeimporn Punyasai

ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Mr. Pathom Indarodom
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Mr. Narit Therdsteerasukdi
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 6 พิจ ำรณำอนุ 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 2560
Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2017
(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 ที่มีการแก้ ไขเปลี่ย นแปลง 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.

28
28

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 7
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 7
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 นผู้ถือหุ้นของบริษัท
Appointment of Proxy as Shareholder of

เออำร์ ไอพี จำกัด (มหำชน)
ARIP Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 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 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 20, 2017 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 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

30
30

ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผู้มอบฉันทะ
Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee

มาด้
สิสิสิ่ง่ง่งทีทีที่ส่่สส่งงง่่ มาด้
บทีบบ่ ทีที7่่ 77
มาด้วววยยยล�ลลาดัาดั
าดั

แบบหนังงสืสืออมอบฉั
มอบฉันนทะ
ทะ แบบ
แบบ ค.
ค. (แบบที
(แบบที่่ ใใช้ช้ เเฉพาะกรณี
ฉพาะกรณีผผ้้ ถูถู ออืื หุหุ้้ นนเป็
เป็ นผู
นผู้้ ลลงทุ
งทุนนต่ต่ าางประเทศ
งประเทศ
แบบหนั
และแต่ งงตัตังง้้ ให้
ให้ คคัสัสโตเดี
โตเดียยน(Custodian)
น(Custodian) ในประเทศไทยเป็
ในประเทศไทยเป็ นผู
นผู้้ รรัับบฝากและดู
ฝากและดูแแลหุ
ลหุ้้ นน))
และแต่

อากรแสตมป์
อากรแสตมป์
Duty
Duty stamp
stamp
20
Baht
20 Baht

ท้ท้ าายประกาศกรมพั
ยประกาศกรมพัฒ
ฒนาธุ
นาธุรรกิกิจจการค้
การค้ าา เรืเรื่่อองง กกาหนดแบบหนั
าหนดแบบหนังงสืสืออมอบฉั
มอบฉันนทะ
ทะ (ฉบั
(ฉบับบทีที่่ 5)
5) พ.ศ.
พ.ศ. 2550
2550
Proxy
Form
C.
Proxy Form C.
......................................................
......................................................

วันที่
วันที่
Date
Date

เขียนที่
เขี
ยนที่ at
Written
Written at

เดือน
เดืMonth
อน
Month

20
20 Baht
Baht

พ.ศ.
พ.ศ.
A.D.
A.D.

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
(1)
สัNationality
ญชาติ
I/Weข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขทีI/We
่
ถนน
ตNationality
าบล/แขวง
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตSub-district
าบล/แขวง
No.
Road
Road
Sub-district
อNo.
าเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
อาเภอ/เขต
จัProvince
งหวัด
รหั
สไปรษณี
District
Postal
Codeย์
District
Province
Postal
Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ในฐานะผู
้ ประกอบธุ
กิจเป็
นผู้รับฝากและดู
แลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
in
our capacity
as รthe
custodian
for…………………………………………………………………………………………………………………………………,
in our capacity as the custodian for…………………………………………………………………………………………………………………………………,
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
As a shareholder of
As a shareholder of
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding a total of
Holding a total of
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
Ordinary share
Ordinary share

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

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

เสียง ดังนี ้
เสียง ดังนี ้
votes as follow:
votes as follow:
เสียง
เสียง
votes
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
(3) Hereby
ขอมอบฉัappoint
นทะให้
Hereby appoint
อายุ
ปี
อายุ
ปีyears
1)
Age
1)
Age
years
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อยู
่บ้านเลขที
ถนน
ตSub-district
าบล/แขวง
Residing
at ่ No
Road
Residing at No
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
อDistrict
าเภอ/เขต
จัProvince
งหวัด
รหั
สไปรษณี
Postal
Codeย์
District
Province
Postal Code
หรื อ / OR
หรื อ / OR
2) นายประกอบ วิศิษฐ์ กิจการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายประกอบ วิศิษฐ์ กิจการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Prakob Visitkitjakarn
Independent Director/ Chairman of Audit Committee
Mr. Prakob Visitkitjakarn
Independent Director/ Chairman of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
หรื อ / OR
หรื อ / OR
์

อายุ 77 ปี
อายุ 77 ปี
Age 77 years
Age 77 years

3)
3) นายนฤตม์
นายนฤตม์ เทอดสถี
เทอดสถีรรศัศักกดิดิ์
Mr.
Narit
Therdsteerasukdi
Mr. Narit Therdsteerasukdi

กรรมการอิ
กรรมการอิสสระ/
ระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
Independent
Independent Director/
Director/ Member
Member of
of Audit
Audit Committee
Committee

อายุ
อายุ 43
43 ปีปี
Age
Age 43
43 years
years

4)
4) นอ.พญ.อิ
นอ.พญ.อิศศรญา
รญา สุสุขขเจริ
เจริญ
ญ
Gp.
Capt.
Isaraya
Sukcharoen
Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen

กรรมการอิ
กรรมการอิสสระ/
ระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
Independent
Director/
Member of
of Audit
Audit Committee
Committee
Independent Director/ Member

อายุ
อายุ 54
54 ปีปี
Age
54 years
years
Age 54

ที่อยู่
ที่อยู่
No.
No.
หรื อ / OR
หรื อ / OR

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่
คนหนึ
ง่ คนใดเพี2560
ยงคนเดี
ยวเป็14.00
นผู้แทนของข้
พเจ้ า เพื่อเข้โอเอ
าประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้
า ในการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้น3 ประจ
าปี 2560 ในวัเขตยานนาวา
นพฤหัสบดีที่
20
เมษายน
เวลา
น. ณ าาอาคารเอสวี
ทาวเวอร์
อร์ ห้ องประชุ
มเอสิค ชัน้ าา34พเจ้
่ 900/29 ถนนพระราม
แขวงบางโพงพาง
คนหนึ
ง่ คนใดเพี2560
ยงคนเดี
ยวเป็14.00
นผู้แทนของข้
า เพื่อเข้โอเอ
าประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้
พเจ้เลขที
า ในการประชุ
สามัญผู้ถือหุ้น3ประจ
าปี 2560 ในวัเขตยานนาวา
นพฤหัสบดีที่
20งเทพมหานคร
เมษายน
เวลา
น.่อนไปในวั
ณ พเจ้
อาคารเอสวี
ทาวเวอร์
ห้ องประชุ
มเอสิค ชัน้ 34
เลขที
่ 900/29 มถนนพระราม
แขวงบางโพงพาง
กรุ
10120
หรื
อ
จะพึ
ง
เลื
น
เวลา
และสถานที
อ
่
่
ื
น
ด้
ว
ย
20
เมษายน
2560
เวลา
14.00
น.
ณ
อาคารเอสวี
โ
อเอ
ทาวเวอร์
ห้
อ
งประชุ
ม
เอสิ
ค
ชั
น
้
34
เลขที
่
900/29
ถนนพระราม
3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
อจะพึ
งเลื่อproxy
นไปในวั
เวลา และสถานที
่อื่นด้my/our
วย behalf in the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
Only
one of the 10120
above หรื
my
my/our
to นนattend
and vote on
กรุ งเทพมหานคร
หรืas
งเลื่อproxy
นไปในวั
เวลา และสถานที
่อonื่นด้my/our
วยth behalf in the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
Only
one2017
of theas10120
above
asอจะพึ
my/our
to Tower,
attend
and
vote
April
20,
from
2.00
p.m.
at
SVOA
ASIC
Room,
34
floor,
900/29
Rama
Road, Bangpongpang,
Bangkok 10120,
or such
Only
one
of
the
above
as
my/our
proxy
to
attend
and
vote
on
my/our
behalf
in the
2017IIIIIIAnnual
MeetingYannawa,
of the Shareholders
to be held
on
April date,
20, 2017
as
from
2.00
p.m. the
at SVOA
Tower,
ASIC Room, 34thth floor,
900/29
Rama
Road, General
Bangpongpang,
Yannawa,
Bangkok 10120,
or such
other
time
and
place
should
meeting
be
postponed.
April
20,
2017
as
from
2.00
p.m.
at
SVOA
Tower,
ASIC
Room,
34
floor,
900/29
Rama
III
Road,
Bangpongpang,
Yannawa,
Bangkok
10120,
or
such
31
other date, time and place should the meeting be postponed.
other date, time and place should the meeting be postponed.
31

31
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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 2559
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016
(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 2559 และรายงานของคณะกรรมการของบริ ษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2016
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 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, 2016
(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 2559
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended
December 31, 2016
(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. นางเอื ้อมพร ปั ญญาใส
เห็นด้ วย/ Approve
2. นายปฐม อินทโรดม
เห็นด้ วย/ Approve
3. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
เห็นด้ วย/ Approve

Mrs. Aeimporn Punyasai

ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Mr. Pathom Indarodom
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Mr. Narit Therdsteerasukdi
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 2560
Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2017
(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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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 7

สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 7
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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้ เฉพาะกรณีท่ีผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
2.1 หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 ประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 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 2017 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 20, 2017 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 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
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. รถประจ�าทาง 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. Bus No. 89, 205 , PO.205

