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หมายเหตุ (Notes)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 
Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the Meeting and may not apportion his/her shares for several 
proxies to vote.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form A. (General Form) 

......................................................
   เขียนที่
   Written at ....................................................................    
  วันที่  เดือน พ.ศ.
  Date....................  Month ...................... A.D. ........................... 

 (1)  ข้าพเจ้า สัญชาติ
  I/We, ................................................................................. ,  Nationality: ............................................................................................. ,
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง
No. ....................... , Road: ................................................................................ ,  Tambol/Sub district: ............................................................................... ,
อำาเภอ/เขต      จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District: ................................................................................................ , Province: ........................................, Postal Code: ..................................  
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท      เออาร์ไอพี     จำากัด (มหาชน)
  As a shareholder of         ARIP          Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม                           หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                  เสียง  ดังนี้
holding a total of………………....................…….  shares;  and have the right to vote equal to………….........................…… votes as follow :
หุ้นสามัญ                            หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share …................................................   shares and have the right to vote equal to…………….......................…… votes  
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
        Hereby appoint
       อายุ ปี 
	 r  1) . ........................................................................................................  Age. ........................years
  อยู่บ้านเลขที่  ถนน   ตำาบล/แขวง
  Residing at No. ........................ Road : ......................................................... Tambol/Sub district : ..................................................                  
  อำาเภอ/เขต    จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  Amphoe/District : ............................................................................................ Province : ............................... Postal Code : ..............         
                        หรือ/ OR     อายุ   ปี 
	 r  2) . . .......................................................................................................  Age. .....................   years
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน   ตำาบล/แขวง
  Residing at No. .........................  Road : .........................................................   Tambol/Sub district : ...................................................                  
  อำาเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
  Amphoe/District :  .....................................................................  Province : ...........................................  Postal Code : ....................         

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 
2557 เวลา 14.00  น.  ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 on March 
28, 2014, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be 
postponed to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht

ลงชื่อ                                                                        ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................   Grantor
            (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                       ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:        ............................................................   Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                       ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:         ...........................................................   Grantee

(............................................................)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ท่ีกำาหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 
2557 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 on March  
28, 2014, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be 
postponed to any other date, time and place.

   เขียนที่

   Written at .....................................................................    

  วันที่  เดือน พ.ศ.

  Date.....................  Month ......................  A.D. ........................ 
 (1)  ข้าพเจ้า สัญชาติ
  I/We, ................................................................................. ,  Nationality: ............................................................................................. ,
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง
No. ....................... , Road: ................................................................................ ,  Tambol/Sub district: ............................................................................... ,
อำาเภอ/เขต      จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District: ................................................................................................ , Province: ........................................, Postal Code: ..................................   

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท      เออาร์ไอพี     จำากัด (มหาชน)

  As a shareholder of         ARIP          Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม                           หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง  ดังนี้

holding a total of………………..….............….  shares;  and have the right to vote equal to………….....................................…….   votes as follow :

หุ้นสามัญ                             หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง

Ordinary share …............................................   shares and have the right to vote equal to…….......................………............…… votes  

   (3) ขอมอบฉันทะให้ 

          Hereby appoint

         อายุ  ปี 

   r 1) ....................................................................................................................  Age. .................. years

    อยู่บ้านเลขที่  ถนน   ตำาบล/แขวง

    Residing at No. .......................... Road : ........................................................ Tambol/Sub district : ...................................................                  

    อำาเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

    Amphoe/District : ............................................................... Province : .......................................  Postal Code : .................................         

   หรือ / OR         

            r 2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 75 ปี

                Mr. Prakob Visitkitjakarn        Independent Director & Chairman of Audit Committee  Age 75 Years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

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

  หรือ / OR      

  r 3)  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อายุ 40 ปี

    Mr. Narit Therdsteerasukdi   Independent Director and Audit Committee member  Age 40 years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

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

  หรือ / OR       

  r 4)  นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อายุ 52 ปี

     Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen   Independent Director and Audit Committee member  Age 52 years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

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

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht
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  (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้

   In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :              

r วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี  2556

            Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)  grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

      r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำาปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

       Item 2   To acknowledge the report on the Company’s operating results and the Annual Report 2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)  grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

      r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

 year ended  December 31, 2013

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)    grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.       

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

    r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 Item 4  To acknowledge the Company’s interim dividend

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	 r   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

    r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r	 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย สำาหรับผลการดำาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2556

 Item 5  To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended  

 December 31,2013

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

          r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

          r   เห็นด้วย/ Approve           r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain
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r วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 Item 6    To consider and approve determination of the directors’ remuneration

   6.1    การกำาหนดเงินโบนัส สำาหรับปี 2556 

   6.1 Approval the payment of bonus for Y2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

   6.2    การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำาหรับปี 2557 

             6.2    Approval the Directors’ remunaration for Y2014

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

r   วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

        Item 7   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation

	 r			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

             r  เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                  Approve with appointment all team  

					 		 		r   เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       r  งดออกเสียง/ Abstain

        r  เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

                  Approve with partial of team as follows:

      1.    นายปฐม อินทโรดม          Mr. Prathom Indarodom

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve      r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       r  งดออกเสียง/ Abstain

      2.   นายโสภณ อิงค์ธเนศ       Mr. Sophon Intanate

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve      r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       r  งดออกเสียง/ Abstain

      3.    นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์       Mr. Narit Therd Steerasukdi 

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve       r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove       r  งดออกเสียง/ Abstain

  

r วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 

 Item 8    To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration 2014

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain
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ลงชื่อ                                                                      ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................ Grantor
            (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ............................................................. Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:  ..............................................................  Grantee
        (............................................................)

หมายเหตุ (Notes)
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the meeting and may not apportion his/her shares for  
 several proxies to vote. 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
 In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment  
 to Proxy Form B. 

r วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 Item 9    To consider other business (if any). 

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

   If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and 

will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

           (6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into 

consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to 

consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

               

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ ourselves in all respects.
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ...............................................  เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)........................................

 Appointment of Proxy as Shareholder of ………….................................... ARIP Public Company Limited..........................……

  

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2557  ในวนัที ่28 มนีาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขที ่900/29 ถนนพระราม

ที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 On March 28, 2014 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 

Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120  or any adjournment to any other date, time and place.

r	 วาระที่   เรื่อง

      Item............... Subject ................................................................................................................................................................................................  

 r (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (a)   grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r     (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b)    grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :          

   r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

r	 วาระที่   เรื่อง

      Item............... Subject ...........................................................................................................................................................................................

 r	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   (b)    grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :          

   r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

r	 วาระที่   เรื่อง

      Item............... Subject ................................................................................................................................................................................................    

	 r	 (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (a)    grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b)    grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

   r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht

ลงชื่อ                                                                      ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................ Grantor
            (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ............................................................. Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:  ..............................................................  Grantee
        (............................................................)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form C

                                                .......................................................
   เขียนที่

   Written at .....................................................................    

  วันที่  เดือน พ.ศ.

  Date.....................  Month ......................  A.D. ........................ 
 (1)  ข้าพเจ้า สัญชาติ
  I/We, ................................................................................. ,  Nationality: ............................................................................................. ,
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง
No. ....................... , Road: ................................................................................ ,  Tambol/Sub district: ............................................................................... ,
อำาเภอ/เขต      จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District: ................................................................................................ , Province: ........................................, Postal Code: ..................................   

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 

in our capacity as the custodian for……………………….................................................................................…………………………………………………, 

 

 (2)      ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เออาร์ไอพี   จำากัด (มหาชน) 

being a shareholder of……..............................……… ARIP Public Company Limited……........................................................................................………

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม                           หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง  ดังนี้

holding a total amount of ……..….............….  shares;  and have the right to vote equal to………….....................................…….   votes as follows:

หุ้นสามัญ                             หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง

Ordinary share …............................................   shares and have the right to vote equal to…….......................………............…… votes  

 

   (2) ขอมอบฉันทะให้ 

          Hereby appoint

        อายุ   ปี 

   r 1) ....................................................................................................  Age. ............................... years

    อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง

    Residing at No. .......................... Road : ......................................... Tambol/Sub district : .................................................................            

    อำาเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

    Amphoe/District : ............................................................... Province : .......................................  Postal Code : .................................         

   หรือ / OR         

            r 2) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 75 ปี

                Mr. Prakob Visitkitjakarn        Independent Director & Chairman of Audit Committee  Age 75 Years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

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

  หรือ / OR      

  r 3)  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อายุ 40 ปี

    Mr. Narit Therdsteerasukdi   Independent Director and Audit Committee member  Age 40 years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

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

  หรือ / OR       

  r 4)  นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิง อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   อายุ  52 ปี

     Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen   Independent Director and Audit Committee member  Age  52 years

    ที่อยู่  99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

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

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht
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   (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้

    In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows : 

   r มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

        The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

		 	 r   มอบฉันทะบางส่วน คือ 

                 The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

                           r  หุ้นสามัญ        หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้               เสียง 

                         Ordinary shares…...……  shares in total, which are entitled to cast …................................……… votes; and

                            r  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้            เสียง 

                             Preferred shares.…....…  shares in total, which are entitled to cast ……….........................……… votes

     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด       เสียง 

      Total…………………………………….......................................…………………….............................……  votes

   (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้

    In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows :   

r วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี  2556

            Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)  grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

      r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำาปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท

       Item 2   To acknowledge the report on the Company’s operating results and the Annual Report 2013

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)  grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

      r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

 year ended December 31, 2013

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a)    grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.       

 r  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

    r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 Item 4  To acknowledge the Company’s interim dividend

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	 r   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

    r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove r  งดออกเสียง/ Abstain

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 

2557 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014 on March 

28, 2014, at 14.00 p.m., at SVOA Tower,  ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be 

postponed to any other date, time and place.
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r	 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย สำาหรับผลการดำาเนินงานสิ้นสุด  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 Item 5  To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended  

 December 31, 2013

 r  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

          r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

          r   เห็นด้วย/ Approve           r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     r  งดออกเสียง/ Abstain

r วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 Item 6    To consider and approve determination of the directors’ remuneration

   6.1    การกำาหนดเงินโบนัส สำาหรับปี 2556 

   6.1    Approval the payment of bonus for Y2013 

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

   6.2    การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำาหรับปี 2557 

   6.2    Approval the Directors’ remuneration for Y2014 

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove           r  งดออกเสียง/ Abstain

         

r   วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

        Item 7   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation 

	 r			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

             r  เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                  Approve with appointment all team  

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove         r  งดออกเสียง/ Abstain

        r   เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

                  Approve with partial of team as follows :

      1.    นายปฐม อินทโรดม          Mr. Pathom Indarodom

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

      2.   นายโสภณ อิงค์ธเนศ       Mr. Sophon Intanate

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

      3.    นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์       Mr. Narit Therdsteerasukdi 

					 		 		r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

     

r วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 

 Item 8    To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for Y2014

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain
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r วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 Item 9    To consider other business (if any). 

 r      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

	 r      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

	 	 	 	 r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

   (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

    If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be 

regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

  (6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into 

consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to 

consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

               

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ                                                                      ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................ Grantor
            
 (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ............................................................. Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:  ..............................................................  Grantee
        (............................................................)

หมายเหตุ Remark 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 
 หุ้นให้เท่านั้น 
 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.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
 (1)  หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  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)  หนังสือยืนยันว่าผู้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
  A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more 
 than one proxy in order to divide the votes.
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.............................เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) ......................................................

 Appointment of Proxy as Shareholder of……………............ ARIP Public Company Limited ……..........................................

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2557  ในวนัที ่28 มนีาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขที ่900/29 ถนนพระราม

ที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2014. On March 28, 2014 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 

Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120  or any adjournment to any other date, time and place.

r	 วาระที่    เรื่อง

 Item......................... Subject .......................................................................................................................................................................................   

	r			(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	r			(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

     (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

 					 r เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

      

r	 วาระที่    เรื่อง

 Item......................... Subject .......................................................................................................................................................................................    

	r	    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	r	    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

          (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows  :

     r เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

r	 วาระที่    เรื่อง

 Item......................... Subject .......................................................................................................................................................................................    

	r	    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (a) grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

	r	    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

          (b) grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows :

     r  เห็นด้วย/ Approve            r  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove          r  งดออกเสียง/ Abstain

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

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

อากรแสตมป์
Duty stamp

20 Baht

ลงชื่อ                                                                      ผู้มอบฉันทะ
Signed :  ............................................................ Grantor
            (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ............................................................. Grantee
         (...........................................................)
ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:  ..............................................................  Grantee
        (............................................................)
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อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 8

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)

 สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 : ห้องเอสิค อาคารเอสวีโอเอ ชั้น 34 เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวง

บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วิธีการเดินทาง

1. เดินทางด้วยทางด่วนชั้นที่ 1   ใช้ทางลง ถ.พระราม3

2. เดินทางด้วยทางด่วนชั้นที่ 2   ใช้ทางลงดาวคะนอง/บางโคล่ และลงบางโคล่

3. เดินทางด้วยรถประจำาทาง สายที่ผ่าน 89, 205, ปอ.205

4. เดินทางด้วยรถ BRT สถานีวัดด่าน                


