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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

Written at        
 

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

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ 
I/We  Nationality       

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

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

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง  ดงันี ้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District                           Province                               Postal Code           

 
                        หรือ/ OR                          อาย ุ       ปี 

2)                                                                                                    Age                            years 
  

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

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสิค ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 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. 

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

 

ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 

 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ 

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.  

อากรแสตมป์ 

Duty stamp 
20 Baht 

25 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

     
   เขียนท่ี 

Written at        
 

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

  
(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ 
I/We  Nationality       

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

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

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

 
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District                           Province                               Postal Code           

 
หรือ / OR          

2) นอ.พญ.อศิรญำ สุขเจริญ 
     Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ55 ปี 
Age 55 years 

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

หรือ / OR 
3) นำยปฐม อนิทโรดม 
     Mr. Pathom Indarodom 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ47 ปี 
Age 47 years 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on      
April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such   
other date, time and place should the meeting be postponed. 
 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 

28 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี  ้ ดงันี ้

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

วำระที่ 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2560 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท 

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

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

   Item 3  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income 
for the year ended December 31, 2017  

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

        วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

     Item 4  To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended  
  December 31, 2017  

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 

                 Item 5  To consider and approve the amendment of the Company's regulation article 28 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    วำระที่ 6   พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

Item 6   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  

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

    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

  เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
       Appointment of an individual director 

 1.    นายมินทร์ อิงค์เนศ Mr. Min Intanate 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

 3.   นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ Mr. Prakob Visitkitjakarn 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

               วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 Item 7  To consider and approve determination of the directors’ remuneration 

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

            วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)  
  Item 9  To consider other business (if any) 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง  และไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded 
as the vote cast by me/us as the shareholder.  
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 (6) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting 
considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the 
proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy 
form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 

 

 

หมายเหต:ุ  1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

many proxies for splitting vote. 
 2. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually. 

3. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy 
Form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B. 

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

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 
900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

 

        วาระที ่ เร่ือง           

 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           

 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           

 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

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

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

     
   เขียนท่ี 

Written at        
 

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

  
(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ 
I/We  Nationality       

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน ต าบล/แขวง 
No.    Road  Sub-district      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์ 
District    Province     Postal Code     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
in our capacity as the custodian for…………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 

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

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

 
(3) ขอมอบฉันทะให้  
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District                           Province                               Postal Code           

 
หรือ / OR          

2) นายประกอบ วศิิษฐ์กิจการ 
     Mr. Prakob Visitkitjakarn 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Chairman of Audit Committee      

อาย ุ78 ปี 
Age 78 years 

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

หรือ / OR 
3) นายปฐม อนิทโรดม 
     Mr. Pathom Indarodom 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ47 ปี 
Age 47 years 

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

หรือ / OR         
4) นอ.พญ.อศิรญา สุขเจริญ 

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

อาย ุ55 ปี 
Age 55 years 
 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 34 เลขท่ี 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held  on     
April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th floor, 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, or such   
other date, time and place should the meeting be postponed. 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 

20 Baht 

31 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

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

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 
                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท 

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

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

   Item 3  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income 
for the year ended December 31, 2017  

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

        วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

     Item 4  To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended  
  December 31, 2017  

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 

                Item 5  To consider and approve the amendment of the Company's regulation article 28 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ 

Item 6   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  

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

    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

  เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
       Appointment of an individual director 

 1.    นายมินทร์ อิงค์เนศ Mr. Min Intanate 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

 3.   นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ Mr. Prakob Visitkitjakarn 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

               วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 Item 7  To consider and approve determination of the directors’ remuneration 

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

   วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
  Item 8  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2018 

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

            วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
  Item 9  To consider other business (if any) 
                               (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง  และไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded 
as the vote cast by me/us as the shareholder.  
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 (6) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting 
considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the 
proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any actions performed by the proxy at the Meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy 
form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 

 

 

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

 2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
2.1  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน  
2.2  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

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

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

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

proxies for splitting vote. 
 4. The agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually. 

5. In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the Attachment to the Proxy 
Form C. 
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 ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C. 

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

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขท่ี 
900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 18, 2018 as from 2.00 p.m. at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Fl., 
900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

 
        วาระที ่ เร่ือง           

 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           

 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เร่ือง           

 Item Subject   

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

    เห็นด้วย/ Approve     ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
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