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		 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 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 2560
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2560 บริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม และได้น�ำส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aripplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 1)
		 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2560
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วาระที่ 2		 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท
มีรายได้รวมจ�ำนวน 162.68 ล้านบาท และมีผลก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีจ�ำนวน 2.16 ล้านบาท รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจ�ำปี 2560 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 2)
		 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานประจ�ำปี 2560 และรายงาน
ของคณะกรรมการบริษทั
วาระที่ 3		 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สําหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษทั ได้จดั ทาํ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํ หรับรอบปีบญ
ั ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4		 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
บริษทั มีรายได้จำ� นวน 162.68 ล้านบาท และมีผลก�ำไรสุทธิทงั้ สิน้ จ�ำนวน 2.16 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั มีผลประกอบการขาดทุน
สะสมยกมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560*

1. รายได้ (ล้านบาท)

307.28

178.34

162.68

2. ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

(9.86)

1.85

2.16

(15.45)

(10.61)

(8.55)

466

466

466

-

-

-

3. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)
4. จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
5. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)
* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

		 ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 5)
		 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผล
ประกอบการในรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3

วาระที่ 5		 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ บริษัทจึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ดังนี้
เดิม		 “ ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ�ำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
		 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจ�ำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวน
หุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชือ่ กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวนีด้ ว้ ย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”
เปลี่ยนเป็น “ ข้อ 28 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
		 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
		 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือ่ งและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
		 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จำ� นวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ครบก�ำหนดระยะ
เวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
อันจ�ำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
		 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 31 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีต่ อ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 3)
		 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17.
กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระ มีดังนี้
		 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ		
ประธานกรรมการบริหาร
		 2. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง		
กรรมการ
		 3. นายประกอบ วิศิษฐกิจการ		
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
							
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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		 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามกระบวนการคัดเลือก เป็นการล่วงหน้า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
		 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนท�ำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด จากนั้นจึงน�ำเสนอรายชื่อ
บุคคลที่ผ่านการสรรหาเบื้องต้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หากเห็นชอบก็จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
		 ในการนีค้ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านมีความเหมาะสม
สมควรแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 4)
		 ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ าร
แต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และนายประกอบ วิศิษฐกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
		 ในวาระนี้ นายประกอบ วิศิษฐกิจการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่ต้องออกตามวาระนั้น จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ถ้ารวมระยะเวลาที่
จะด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวาระนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประกอบ วิศษิ ฐกิจการ เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ปี 2561 ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2560 ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 และปี 2561

รายชื่อกรรมการ

ปี 2560

ต�ำแหน่ง

ปี 2561

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

-

-

-

-

ประธานกรรมการสรรหาฯ

(บาท/เดือน)
200,000

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

(บาท/เดือน)
200,000

-

8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์/

กรรมการอิสระ/

20,000

20,000

-

นายปฐม อินทโรดม**

กรรมการตรวจสอบ/

20,000

20,000

-

-

-

-

กรรมการอิสระ/

20,000

20,000

-

กรรมการตรวจสอบ/

20,000

20,000

-

-

-

-

520,000

500,000

(20,000)
-

กรรมการสรรหาฯ
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการสรรหาฯ
รวม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อครั้ง			

5,000		

5,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อครั้ง			

- ไม่มี -		

- ไม่มี -

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อครั้ง

5,000		

5,000

สิทธิประโยชน์อื่น 		

-

ค่าอบรมสัมมนาตามกฎหมายก�ำหนดและ/หรือ ใช้ประโยชน์ในบริษทั (ถ้ามี)

* นางเอื้อมพร ปัญญาใส และดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
** นายปฐม อินทโรดม เข้ามารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ แทนนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

		 รายละเอียดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจ�ำปีภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 2)
		 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

6

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีเห็นว่า ในปี 2560 บริษทั ส�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

จ�ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

3972

4 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2557

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

3516

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวรสพร เดชอาคม

5659

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

5872

ยังไม่เคยตรวจสอบบัญชี

ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ของบริษัทเป็นจ�ำนวนเงิน 1,180,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
(3 ไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท)
ค่าตรวจสอบรายงานประจ�ำปี
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

640,000

640,000

-

360,000

360,000

-

100,000

100,000

-

80,000

80,000

-

1,180,000

1,180,000

-

		 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
		 ในปี 2560 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้มีค่าบริการส่วนเพิ่มส�ำหรับ ค่าสังเกตุการณ์การท�ำลายสินค้าจ�ำนวน
20,000 บาท
		 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจ�ำนวน 1,180,000
บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง
		 บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการระบุผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย
		 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับปี 2561 และพิจารณาอนุมัติก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,180,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึง่ บริษทั ก�ำหนดวันก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 (Record Date)
ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน
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�ำกัด (มหาชน)
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(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ล�ำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34
เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถอื หุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560
ของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 27 ราย และมอบฉันทะให้
ผูอ้ น่ื เข้าร่วมประชุมแทนจ�ำนวน 23 ราย รวมทัง้ สิน้ 50 ราย นับจ�ำนวนหุน้ ได้ 318,660,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.38 ของจ�ำนวนหุน้
ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุมเกินกว่า 25 ราย และจ�ำนวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 31 สามารถเริม่ ด�ำเนินการประชุมได้
หมายเหตุ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 54 ราย มาด้วยตนเอง 30 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 24 ราย นับจ�ำนวนหุ้นได้
331,633,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.17 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายมนู 		
เลียวไพโรจน์		
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายมินทร์		
อิงค์ธเนศ			
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางเอื้อมพร		
ปัญญาใส		
กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
4. นายปฐม		
อินทโรดม		
กรรมการ
5. นายวิวสัน		
เตียวยองเพ็ง		
กรรมการ
6. นายประยูร		
รัตนไชยานนท์		
กรรมการ
7. นายประกอบ		
วิศิษฐ์กิจการ		
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
								
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายนฤตม์		
เทอดสถีรศักดิ์		
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
								
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นอ. พญ. อิศรญา
สุขเจริญ			
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
								
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต แกล้วเดชศรี นายพรชัย จันทรศุภแสง นายบุญเลิศ นราไท และนางสาว
พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
ผู้แทนจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ และ
ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์
เลขานุการบริษัทได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุ
ชื่อผู้ลงคะแนนและจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้
ตรงกับวาระ ส�ำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 5 บัตรลงคะแนนจะ
มีการระบุชอื่ กรรมการทีจ่ ะแต่งตัง้ แยกเป็นรายบุคคลในแต่ละใบ ส�ำหรับการลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการจะขอลงมติเป็นรายบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
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2. ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ
จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท�ำการรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผย โดยผูด้ ำ� เนินการประชุมจะขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และท�ำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์
4. ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชือ่ ก�ำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่อง และส่งใบลงคะแนนทัง้ แผ่นคืนเมือ่ เสร็จสิน้
การประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อก�ำกับมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ทันทีในการลงมติวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนนเสียง ตามนโยบายการก�ำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญนางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์
ทีป่ รึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษทั จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยน�ำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัทในเรื่องมติที่ประชุมให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่ได้ลงคะแนนอย่างใดจะถือว่าเห็นด้วย ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการกลับก่อนหรือไม่อยูใ่ นห้องประชุม
ในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่
7. ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วย
ทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
		 ขอเรียนเชิญคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559
		 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2559 ตามส�ำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-15 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)
		 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
		 - เห็นด้วย 		
318,640,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
100.00
		 - ไม่เห็นด้วย
		
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
0.00
		 - บัตรเสีย
0 เสียง
		 - งดออกเสียง
20,000 เสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
		 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้
จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนางเอือ้ มพร ปัญญาใส กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
ชี้แจงผลการด�ำเนินงานของบริษัท
นางเอือ้ มพร ปัญญาใส กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จงว่า ภาพรวมการด�ำเนินงานในปี 2559 อุตสาหกรรมสือ่ คอนเทนต์ รวมถึง
ไอซีที อยูใ่ นภาวะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสือ่ หันมาทางสือ่ ออนไลน์และโซเซียลมีเดีย
มากขึ้น กลยุทธ์ในปี 2559 มีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละธุรกิจ ดังนี้
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1. สือ่ สิง่ พิมพ์และคอนเทนต์ นิตยสารรายเดือน มีการปรับกลยุทธ์ดา้ นคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมายและเจาะลึก
มากขึน้ รวมทัง้ มีการขยายแพลตฟอร์มจากสือ่ สิง่ พิมพ์เป็นออนไลน์ ยูทปู โซเชียลมีเดีย อย่างเต็มรูปแบบ ในส่วนนิตยสารฉบับพิเศษ
Top 1000, Top Insurance, Top Universities นอกจากการจัดอันดับ (Ranking) ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาเจาะลึกที่เป็นที่นิยม
มากขึ้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับกลุ่มผู้อ่าน เช่น การจัดสัมมนา และ Workshop
2. การจัดงานและการประชุม งาน Commart ถือเป็นความท้าทายของบริษัทจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
มีการช้อปปิง้ ออนไลน์มากขึน้ บริษทั มีการปรับรูปแบบงานแต่ละครัง้ ให้มคี วามชัดเจน และร่วมมือกับพันธมิตรเพือ่ สร้างความแตกต่าง
เช่น งานคอมมาร์ตต้นปี COMMART CONNECT เน้นทางด้าน Mobility งานคอมมาร์ตกลางปี COMMART JOY เน้นทางด้านเกมส์
ความสนุกสนาน Entertainment ต่าง ๆ และงานคอมมาร์ตปลายปี COMMART WORK เน้นกลุม่ ลูกค้า SME และโซลูชนั มากขึน้
ในส่วนงานราชการ นอกเหนือจากการจัดงานนิทรรศการ บริษัทได้มีโอกาสท�ำงานในเรื่องของภาพรวมการส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กร ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะการจัดงาน event เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการบูรณาการทัง้ ทางด้านเนือ้ หา สือ่ และงานประชาสัมพันธ์ครบวงจร
3. สือ่ ดิจทิ ลั ธุรกิจทางด้านทีวดี จิ ทิ ลั มีการแข่งขันสูงและจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป บริษทั จึงยกเลิกการต่อสัญญา
การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางช่อง 5 ในปี 2560 โดยเปลี่ยนมาเผยแพร่รายการทางออนไลน์ และยูทูป นอกจากนี้มีการปรับ
ทีมงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาธุรกิจฝึกอบรมออนไลน์ โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง ในการพัฒนาหลักสูตรและคาดว่าจะพร้อมให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia e-Bookshelf)
มีการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยเจาะกลุม่ ตลาดมหาวิทยาลัยมากขึน้ และสือ่ Digital Marketing Service มีการให้บริการทางด้าน
Digital Service ครบวงจรโดยใช้ฐานข้อมูล Digital Marketing, Email Marketing และการสื่อสารทุกรูปแบบที่รวบรวมเข้ามา
โดยใช้ลูกค้าเป็นแกนกลาง ธุรกิจในส่วนนี้มีแนวโน้มที่ดี ถึงแม้เม็ดเงินในปัจจุบันยังไม่มาก แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของฐานลูกค้า
ในอนาคตของบริษัท ภาพรวมของธุรกิจในปี 2559 มีรายได้รวม 178.34 ล้านบาท ลดลงประมาณ 41% จากปี 2558 แม้ว่ารายได้
จะลดลงแต่มีก�ำไรสุทธิ 1.85 ล้านบาท ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายจัดการพยายาม พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นผู้น�ำ
ทางด้านคอนเทนต์และสือ่ และการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูท้ กั ษะเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรม การมีสว่ นร่วม
ในการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และมีนโยบายการต่อต้าน
คอรัปชันทีช่ ดั เจนมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีแนวทางทีช่ ดั เจนกับผูบ้ ริหารและพนักงานในทุกระดับ และมีชอ่ งทาง
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ชัดเจน
		 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี
		 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
		 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปีหน้า 72-101 และขอเชิญนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัท
ส�ำหรับปี 2559 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้และค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท ประกอบด้วยผลการด�ำเนินงานของธุรกิจที่ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ
และสื่อดิจิทัล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานส่วนการผลิตรายการโทรทัศน์จะน�ำเสนอในส่วนการด�ำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ส�ำหรับงบการเงินโดยสรุป ในปี 2016 บริษัทมีรายได้ 178 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้ลดลง
129 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% รายได้ทลี่ ดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการประมูลงาน และรายได้โครงการพิเศษ แต่อย่างไรก็ดี
ในปี 2016 บริษทั เริม่ มีรายได้ในการให้บริการสือ่ ดิจทิ ลั มากขึน้ ซึง่ รายได้สว่ นนีต้ น้ ทุนหลักมาจากบุคลากรและซอฟแวร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้
มีต้นทุนส่วนเพิ่มน้อย ส�ำหรับต้นทุนในปี 2016 อยู่ที่ 130 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง 137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51%
ต้นทุนทีล่ ดลงจะสอดคล้องกับรายได้ทลี่ ดลง ก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2016 อยูท่ ี่ 47 ล้านบาทเมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น จะเพิม่ ขึน้ 7 ล้านบาท
ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้น ในปี 2016 อยู่ที่ 26.68% ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ 13.01% ค่าใช้จ่ายในปี 2016 อยู่ที่ 42 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 13 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากท่านประธานกรรมการ และท่านประธานกรรมการบริหารขอลดค่าตอบแทนปี 2016 และ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 1
บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เป็นผล
ท�ำให้ก�ำไรของบริษัทส�ำหรับธุรกิจที่ด�ำเนินการต่อเนื่องก�ำไรอยู่ที่ 5.7 ล้านบาท ถ้ารวมธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์บริษัทจะ
มีกำ� ไรอยูท่ ี่ 1.9 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ นบริษทั มีผลขาดทุนอยูท่ ี่ 9.9 ล้านบาท อัตราก�ำไรสุทธิปี 2016 อยูท่ ี่ 0.1% ขณะที่
ปีก่อนมีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ -3.02% งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2016 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 230 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 9 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 17.8 ล้านบาท จากการจ�ำหน่าย
อุปกรณ์และการตัดค่าเสื่อมราคา ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี บริษัทมีการประมูลงานและส่งมอบงานได้ทัน
สิ้นปี ประมาณ 28 ล้านบาท จึงท�ำให้ลกู หนีเ้ พิม่ ขึน้ และในเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ทางบริษทั ได้รบั คืนเงินภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยจาก
กรมสรรพากรประมาณ 5 ล้านบาท จึงยังคงเหลือภาษีขอคืนอีกประมาณ 7 ล้านบาท ส�ำหรับหนี้สินในปี 2016 อยู่ที่ 29 ล้านบาท
ลดลงจากปีกอ่ น 14 ล้านบาท มาจากการช�ำระหนีก้ ารค้าและส�ำรองผลประโยชน์ของพนักงานทีล่ ดลง ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปีนอี้ ยูท่ ี่
201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท มาจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท และการปรับปรุงก�ำไรจากการค�ำนวณ
คณิตศาสตร์ประกันภัยจ�ำนวน 3 ล้านบาท
		 อัตราส่วนการเงินที่ส�ำคัญมีดังนี้ อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สิน
หมุนเวียน 6.23 เท่า แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้นดีมาก อัตราส่วนหนี้สินส่วนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2016 อยู่ที่ 0.14 ซึ่งลดลงจากปีก่อนแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดีมากมีการพึ่งพาหนี้สินจากบุคคล
ภายนอกต�่ำมาก มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในปี 2016 อยู่ 0.43 บาทต่อหุ้น
		 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สาํ หรับรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
		 - เห็นด้วย 		
318,720,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
100.00
		 - ไม่เห็นด้วย
		
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
0.00
		 - บัตรเสีย
0 เสียง
		 - งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า จากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จ�ำนวน 178.34 ล้านบาท และมีผลก�ำไรสุทธิ 1.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
สะสมยกมา ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปี 2559
		 ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
		 - เห็นด้วย 		
318,720,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
100.00
		 - ไม่เห็นด้วย
		
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
0.00
		 - บัตรเสีย
0 เสียง
		 - งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 5 		 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
		 ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ตาม พรบ. มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยในปีนกี้ รรมการทีต่ อ้ งออกจากตาํ แหน่งกรรมการของบริษทั ตามกาํ หนด
วาระมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
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		 1. นางเอื้อมพร
ปัญญาใส		
กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
		 2. นายปฐม
อินทโรดม		
กรรมการ
		 3. นายนฤตม์
เทอดสถีรศักดิ์		
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
								
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31
ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ
		 หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียด
ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 นัน้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึง่ แต่เพือ่ เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกนอก
ห้องประชุมก่อน เพื่อท�ำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ
นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า ให้ประธานชี้แจงในส่วนของกรรมการ
ทีต่ อ้ งออกตามวาระ คือ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระ มีเหตุอะไรถึงให้อยูต่ อ่ อีกหนึง่ วาระ เนือ่ งจากอยูม่ า 2 วาระแล้ว
อยากทราบว่ามีความส�ำคัญและมีผลประโยชน์กับบริษัทอย่างไร
นายประกอบ วิศิษฐ์กจิ การ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้วว่า
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน
ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อบริษัท จึงพิจารณาให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ถึงจุดประสงค์ที่ต้องการให้
คุณนฤตม์กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปเกินกว่า 9 ปี
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ซึ่งในฐานะประธานกรรมการได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการก็เห็นสมควร
โดยหลักการ ที่ได้ก�ำหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 2 วาระ หรือ 9 ปี แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
เป็นผู้มีคุณวุฒิ ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติตรง
ตามทีก่ ำ� หนด ยังเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์สงู ในด้านธุรกิจ จึงมีความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญต่อบริษทั
เห็นสมควรที่จะให้ท่านเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จึงได้พิจารณาเห็นชอบเพื่อน�ำเสนอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ
นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวรี ะวานิชกุล เป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมว่า ในโอกาสข้างหน้าเมือ่ หมด
วาระที่ 3 บริษัทยังคงแต่งตั้งต่อในวาระที่ 4 หรือไม่
นายมนู เลี ยวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่ า ขึ้ น อยู ่ กับสถานการณ์ ตอนนี้ ยัง ไม่ สามารถตอบได้ ต้ องพิ จารณาตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น
		 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางเอื้อมพร ปัญญาใส นายปฐม อินทโรดม และ
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
		 5.1 นางเอื้อมพร
ปัญญาใส		
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
			 - เห็นด้วย
318,720,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
100.00
			 - ไม่เห็นด้วย 		
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
0.00
			 - บัตรเสีย
0 เสียง
			 - งดออกเสียง
0 เสียง
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		 5.2 นายปฐม อินทโรดม			
			 - เห็นด้วย
318,720,400 เสียง
			 - ไม่เห็นด้วย 		
0 เสียง
			 - บัตรเสีย
0 เสียง
			 - งดออกเสียง
0 เสียง
		 5.3 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์			
								
			 - เห็นด้วย
318,720,300 เสียง
			 - ไม่เห็นด้วย 		
100 เสียง
			 - บัตรเสีย
0 เสียง
			 - งดออกเสียง
0 เสียง

กรรมการ
คิดเป็นร้อยละ 		
คิดเป็นร้อยละ 		

100.00
0.00

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คิดเป็นร้อยละ 		
99.9999997
คิดเป็นร้อยละ 		
0.0000003

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		 ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่
ในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รว่ มกันพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนจากผลการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทั
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท
		 ค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับปี 2560 เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 520,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปี 2559 ตามรายละเอียด
ดังนี้
รายการ
คณะกรรมการบริษัท
		 ประธานกรรมการ
		 ประธานกรรมการบริหาร
		 กรรมการ /กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
ต่อท่านต่อครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น

200,000 บาท
150,000 บาท
20,000 บาท

5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

30,000 บาท
20,000 บาท

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

5,000 บาท
5,000 บาท

ไม่มี
ไม่มี

		 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 520,000 บาท
ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท
ต่อท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
		 - เห็นด้วย 		
317,970,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
99.76
		 - ไม่เห็นด้วย
		
100 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
0.00
		 - บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
0.00
		 - งดออกเสียง
750,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
0.24
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2560 		
		 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 2560 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน
1,180,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6
		 ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และก�ำหนด
ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
		 - เห็นด้วย 		
331,632,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
100.00
		 - ไม่เห็นด้วย
		
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 		
0.00
		 - บัตรเสีย
0 เสียง
		 - งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 8

-

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายกัลป์ พิกลุ ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามว่า โครงสร้างรายได้ของบริษทั ปี 2557-2559 ทุกธุรกิจมีอตั รารายได้ลดลง บริษทั จะมีแนวทาง
ปรับธุรกิจยังไง ธุรกิจงานจัดนิทรรศการปี 2559 มีรายได้ลดลง เพราะสาเหตุอะไร สือ่ ดิจทิ ลั ทีเ่ ปลีย่ นจากทีวมี าเป็นช่องยูทปู โฆษณา
ที่เข้ามาจะเป็นยังไงแนวทางธุรกิจจะไปทางไหน
นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ถ้าดูตามรายงานประจ�ำปีหน้า 29 โครงสร้างรายได้ธุรกิจหลัก
จะเป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ การจัดนิทรรศการและสือ่ ดิจทิ ลั แนวโน้มของสือ่ สิง่ พิมพ์ลดลงอย่างต่อเนือ่ งในทุกแพลทฟอร์มเป็นไปตามภาวะ
อุตสาหกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงมีการ Integrate สื่อและบริการที่เป็นดิจิทัล ในอนาคตนิตยสารจะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์
มากขึ้น และรวมเข้ากับบริการที่เป็น Digital Marketing
ธุรกิจงานจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ งาน Commart ซึ่งเป็นงานของบริษัทเอง และการรับจัดงานภาครัฐและภาค
เอกชน ในปีทผี่ า่ นมารายได้การจัดงานลดลงโดยเฉพาะไตรมาสที่ 3-4 สืบเนือ่ งจากเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 9 ท�ำให้หลาย
ส่วนงานมีการเลือ่ นหรือยกเลิก ภาพรวมรายได้จากการจัดงานทีข่ นึ้ ลงไม่สม�ำ่ เสมอ ส่วนใหญ่มาจากรายได้การประมูลงานซึง่ เป็น
งานใหญ่ครั้งเดียว ไม่ใช่งานประจ�ำของบริษัท
ในส่วนรายการทีวีที่เปลี่ยนจากช่อง 5 มาเผยแพร่ทางยูทูปนั้นปัจจุบันการขายสื่อ ต้องท�ำอยู่ในรูปแบบผสมผสานการให้บริการ
เป็นแพ็กเกจมากกว่า รายได้จากยูทูปอาจจะยังไม่ได้มาก แต่มองว่าเป็นช่องทางในอนาคต น�ำรายการไซเบอร์ซิตี้มา Integrate
เข้ากับนิตยสาร COMTODAY ซึ่งใช้คอนเทนต์ทางด้าน COMTODAY มาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า
นายกัลป์ พิกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแนวทางในการปรับตัวยังไงที่จะท�ำให้มีบริษัทมีก�ำไรและก้าวต่อไปใน
อนาคต
นางเอือ้ มพร ปัญญาใส กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จงว่า สือ่ ดิจทิ ลั และสือ่ อืน่ ๆ ถือเป็นอนาคตของบริษทั อีกส่วนหนึง่ คือ ธุรกิจ
ฝึกอบรมออนไลน์ซงึ่ ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตร โดยเจาะกลุม่ ตลาดทีเ่ ป็น Corporate คาดว่าจะเริม่ ให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
รวมทัง้ Digital Marketing จะผันตัวจากสือ่ เป็นลักษณะการให้บริการแบบครบวงจรเป็น Digital agency โดยจะมีรายได้จากการให้
ค�ำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ทางด้าน Digital Marketing
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 1
เมื่อไม่มีค�ำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 14.50 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

						
ลงชื่อ _________________________ประธานที่ประชุม
							
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
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ลงชื่อ _________________________เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุณยสุรกุล)

รายการเปรียบเทียบพรบ.มหาชน (แก้ ไขโดย คสช.)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ล�ำดับที่ 3

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าคน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชือ่ กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใด
ก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขโดย
ค�ำสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ 21/2560)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือ่ งและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หลายซึง่ เข้าชือ่ กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จำ� นวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ครบก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็นการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอันจ�ำเป็นทีเ่ กิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสองครัง้
ในจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 103 ผูถ้ อื หุน้ ตาม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั

ข้อบังคับ
บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด
(มหาชน)

28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ�ำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้
นับจ�ำนวนรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ยีส่ บิ ห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จำ� หน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ
กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวนี้ด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ
บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด
(มหาชน) ที่ขอแก้ ไข

28 ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือเมือ่ ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่
หรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชือ่
กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรือ่ งและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หลายซึง่ เข้าชือ่ กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จำ� นวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ครบก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็นการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอันจ�ำเป็นทีเ่ กิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด
จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 31 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสี่
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ล�ำดับที่ 4

ประวัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

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

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

การศึกษา

- ปริญญานิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ,์ Dominican University of California,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology,
ประเทศไต้หวัน

การฝึกอบรม

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

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
(จ�ำนวน 4 กิจการ)

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

- บมจ. เออาร์ไอพี
กรรมการและประธาน
มี.ค. 2532-ปัจจุบนั
		
กรรมการบริหาร
- บมจ. เอสพีวไี อ
กรรมการและประธาน
2554-ปัจจุบนั
		
กรรมการบริหาร		
- บมจ. ไอที ซิตี้
กรรมการและประธาน
2539-ปัจจุบนั
		
กรรมการบริหาร
- บมจ. บิซเิ นส ออนไลน์
กรรมการและประธาน
2538-ปัจจุบนั
		
กรรมการบริหาร
- บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ
2551-ปัจจุบนั
- บจ. ดี แอนด์ บี
ประธานกรรมการ
2549-ปัจจุบัน
(ประเทศไทย)
- บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ
2543-ปัจจุบัน
- บจ. คอร์ แอนด์ พีค
กรรมการ
2538-ปัจจุบัน
- บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ
2530-ปัจจุบัน
29 ปี (10 มีค. 2532 - ปัจจุบัน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใช่

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2560
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

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

- บริษัททั่วไป
(จ�ำนวน 5 กิจการ)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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ประวัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
2. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

52 ปี

สัญชาติ

สิงคโปร์

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

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

การศึกษา

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

การฝึกอบรม

Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
(จ�ำนวน 3 กิจการ)
- บริษัททั่วไป
(จ�ำนวน 6 กิจการ)

- บมจ. เออาร์ไอพี
- บมจ. บิซเิ นส ออนไลน์
- บมจ. เอสวีโอเอ
- บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์
- บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
- บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
- บจ. ดาต้าวัน เอเชีย
(ประเทศไทย)
- บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน
- บจ. เอเซิร์ทส์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มี.ค. 2553-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั 		
2552-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2549-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

8 ปี (13 มค. 2553 - ปัจจุบัน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใช่

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2560

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5)

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)
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3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ

78 ปี
ไทย

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

หุ้นสามัญ จ�ำนวน 750,000 หุ้น (0.16%)
- ไม่มี - ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University,
สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) (33/2003)
- Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
- The Role of the Chairman (RCP) (5/2001)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009)
- Charter Director Class (CDC) (3/2008)

การฝึกอบรม

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
- บริษัทจดทะเบียน
(จ�ำนวน 3 กิจการ)

- บมจ. เออาร์ไอพี

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2552-ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการสรรหาและ
2557-ปัจจุบัน		
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระและประธาน
2558- ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2551-2558
- รองประธานกรรมการ
2559- ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการพิจารณา
2553- ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ
2551-ปัจจุบัน
ตรวจสอบ

- บริษัททั่วไป - ไม่มี-

		
- บมจ. ลีซอิท
		
		
- บมจ. ศรีตรัง
แอโกรอินดรัสทรี
		
		
		

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในช่วง 10 ปียอ้ นหลัง

9 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)
ไม่มี

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

ใช่

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
การเข้าประชุมในรอบปี 2560

ไม่มี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

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

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

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 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอี่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำหรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

คุณสมบัติ
เป็น
เป็น
มี
มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี

เป็น

ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระ บริษทั ได้ก�ำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียดในรายงานประจ�ำปีหน้า 37 ( สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�ำดับที่ 2)
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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�ำนวนกรรมการที่จะ
		
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
		
เกินจ�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. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชดั เจนด้วยว่าเป็นเรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ ทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะ
ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณหนังสือ
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 จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็น
องค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้
เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน
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)
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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�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
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
พาณิชย์ 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
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- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- เอกสารใดข้างต้นทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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. ของวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 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 คือ
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
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 7) 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. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ				

อายุ

55

ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

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

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
ในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

2. นายปฐม อินทโรดม					

อายุ

47

ปีี

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

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

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอ
ในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและผลการด�ำเนินงานในปี 2560 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2560
หัวข้อดังนี้
- “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 16-17
- “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 37-41
- “การก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 49-52
- กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 8
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

เดือน

Date

(1) ข้ าพเจ้ า

อยูบ่ ้ านเลขที่

Nationality

ถนน

No.

ตาบล/แขวง

Road

อาเภอ/เขต

Sub-district

จังหวัด

District

Province

As a shareholder of

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

A.D.

สัญชาติ

I/We

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

พ.ศ.

Month

เออำร์ ไอพี
ARIP

Holding a total of

หุ้นสามัญ

Ordinary share

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

จากัด (มหาชน)

Public Company Limited,

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

share(s) and have the right to vote equal to

votes as follow:

share(s) and have the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

อายุ

1)

Age

ปี

years

อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Residing at No

Road

District

Sub-district

Province

Postal Code

หรื อ / OR

2) นอ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
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

อายุ 55 ปี
Age 55 years

3) นำยปฐม อินทโรดม

อายุ 47 ปี
Age 47 years

หรื อ / OR

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

Mr. Pathom Indarodom
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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 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 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th 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 8

สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 8
(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 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017
(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 2560 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริ ษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2017
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560 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, 2017
(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 สำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended
December 31, 2017
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ 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 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 28
Item 5 To consider and approve the amendment of the Company's regulation article 28
(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 6 พิจำรณำอนุ มัติ กำรแต่ งตั ง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Item 6 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation

28

(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

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ล�ำดับที่ 8

งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 6 พิจ ำรณำอนุ มัติ กำรแต่ งตั ง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Item 6 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
สิ่งที่สงappropriate
่ มาด้ วย ลาดับที่ 8
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems
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

เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการบางราย
้
ดังนี ้
Appointment of an individual director
1. นายมินทร์ อิงค์เนศ
เห็นด้ วย/ Approve
2. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
เห็นด้ วย/ Approve
3. นายประกอบ วิศิษฐ์ กิจการ
เห็นด้ วย/ Approve

งดออกเสียง/ Abstain

Mr. Min Intanate

ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Dr. Wilson Teo Yong Peng
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Mr. Prakob Visitkitjakarn
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุ มัติ กำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร
Item 7 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 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2561
Item 8 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2018
(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 9 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
Item 9 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
สิ่งที่ส่งมาด้วย(b)ล�ำAuthorize
ดับที่ 8 the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
Item 9 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 8

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) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ 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

ผู้มอบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

ผู้รับมอบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

Grantor

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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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ล�ำดับที่ 8

สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 8สิ่งที่สง่ มาด้ วย
ใบประจำต่ อแบบหนังใบประจ
สือมอบฉัำต่นอทะแบบ
แบบหนัข.งสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B.Supplement to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นการมอบฉั
ของบริษัทน........................เออำร์
ทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นไของบริ
อพี จำกั
ษัทด........................เออำร์
(มหำชน)............................................
ไอพี จำกัด (มหำชน)............................................
Appointment of Proxy as Shareholder
Appointment
of.........................ARIP
of Proxy as Shareholder
Public Company
of.........................ARIP
Limited...........................................
Public Company Limited...........................................

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปีการประชุ
นที่ 18
ญผูเมษายน
้ ถือหุ้น ประจ
2561าปีเวลา
256114.00
ในวันน.ที่ ณ.
18 เมษายน
อาคารเอสวี
2561
โอเอเวลา
ทาวเวอร์
14.00ห้น.องประชุ
ณ. อาคารเอสวี
มเอสิค ชัน้ โอเอ
34 เลขที
ทาวเวอร์
่ ห้ องประชุมเอสิค ชัน้
2561 ในวัมสามั
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
900/29เขตยานนาวา
ถนนพระราม 3กรุแขวงบางโพงพาง
งเทพมหานคร 10120
เขตยานนาวา
หรื อที่จะพึกรุงเลืงเทพมหานคร
่อนไปในวัน เวลา
10120
และสถานที
หรื อที่จะพึอ่ ื่นงเลื
ด้ ว่อยนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้ วย
2018 as from
For the 2018 Annual General MeetiFor
ng ofthethe2018
Shareholders
Annual General
to be held
Meetion
ng April
of the18
18,
Shareholders
to be 2.00
held on
p.m.April
at SVOA
18, 2018
Tower,
as from
ASIC2.00
Room,
p.m.34atth SVOA
Fl., Tower, ASIC
900/29 Rama III Road, Bangpongpang,
900/29 Rama
Yannawa,
III Road,
Bangkok
Bangpongpang,
10120 or such
Yannawa,
other date,
Bangkok
time and
10120
place
or such
should
other
thedate,
meeting
timebe
andpostponed.
place should the meeting be postpone

วาระที่
Item

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Item

วาระที่
Item

วาระที่
Item

เรื่อง
Subject

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ(ก)
ารณาและลงมติ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉัแทนข้
นทะมีาพเจ้
สิทธิาพได้ิจทารณาและลงมติ
กุ ประการตามทีแ่เทนข้
ห็นสมควร
าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider
(a) Authorize
and vote
theonproxy
my/our
to consider
behalf in and
all matters
vote onasmy/our
it deems
behalf
appropriate
in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียของข้
งลงคะแนนตามความประสงค์
าพเจ้ า ดังนี ้
ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote
(b) according
Authorizetothemy/our
proxyintention
to vote according
as follows:to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
เห็นด้ไม่
วย/เห็Approve
นด้ วย/ Disapprove
ไม่เห็นงดออกเสี
ด้ วย/ Disapprove
ยง/ Abstain
งดออกเสียง/ Abstain

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง
Subject

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ(ก)
ารณาและลงมติ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉัแทนข้
นทะมีาพเจ้
สิทธิาพได้ิจทารณาและลงมติ
กุ ประการตามทีแ่เทนข้
ห็นสมควร
าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider
(a) Authorize
and vote
theonproxy
my/our
to consider
behalf in and
all matters
vote onasmy/our
it deems
behalf
appropriate
in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียของข้
งลงคะแนนตามความประสงค์
าพเจ้ า ดังนี ้
ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote
(b) according
Authorizetothemy/our
proxyintention
to vote according
as follows:to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
เห็นด้ไม่
วย/เห็Approve
นด้ วย/ Disapprove
ไม่เห็นงดออกเสี
ด้ วย/ Disapprove
ยง/ Abstain
งดออกเสียง/ Abstain

เรื่อง
Subject
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระที่
Item

วาระที่
Item

เรื่อง
Subject

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ(ก)
ารณาและลงมติ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉัแทนข้
นทะมีาพเจ้
สิทธิาพได้ิจทารณาและลงมติ
กุ ประการตามทีแ่เทนข้
ห็นสมควร
าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider
(a) Authorize
and vote
theonproxy
my/our
to consider
behalf in and
all matters
vote onasmy/our
it deems
behalf
appropriate
in all matters as it deems appropriate
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียของข้
งลงคะแนนตามความประสงค์
าพเจ้ า ดังนี ้
ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote
(b) according
Authorizetothemy/our
proxyintention
to vote according
as follows:to my/our intention as follows:
เห็นด้ วย/ Approve
เห็นด้ไม่
วย/เห็Approve
นด้ วย/ Disapprove
ไม่เห็นงดออกเสี
ด้ วย/ Disapprove
ยง/ Abstain
งดออกเสียง/ Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจ
ข้ าพเจ้าต่าอขอรั
แบบหนั
บรองว่งสืาอรายการในใบประจ
มอบฉันทะ ถูกต้ องบริ
าต่อบแบบหนั
รู ณ์และเป็
งสือนมอบฉั
ความจริ
นทะ
งทุถูกกประการ
ต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars
I/We hereby
contained
certifyinthat
the the
Supplement
particularsto contained
the Proxy Form
in theare
Supplement
true, correct
to the
andProxy
complete
Form inarealltrue,
respects.
correct and complete in all
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผู้มอบฉันทะ
Grantor

)

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee

)

ผู้รับมอบฉันทะ
Grantee
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)

ผู้มอบฉันทะ
Grantor

ผู้รับมอบฉัน
Grantee

ผู้รับมอบฉัน
Grantee

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ล�ำดับที่ 9

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

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�ำทาง 89, 205 ปอ.205
4. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี ต่อรถ BRT ลงสถานี
วัดด่าน
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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
4. BTS to Chong Nonsi Station and transit to BRT at
Wat Dan Station.

