สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซับซ้อน)

อากรแสตมป์

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form A. (General Form)
......................................................

Duty stamp
20 Baht

เขียนที่

Written at
วันที่

เดือน

Date

อยูบ่ า้ นเลขที่

(1) ข้าพเจ้า
I/We

No.

Nationality

ถนน

ตาบล/แขวง

Sub-district

จังหวัด

District

Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
As a shareholder of

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

เออาร์ไอพี
ARIP
หุน้

จากัด (มหาชน)

Public Company Limited,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

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

Ordinary share

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

หุน้

รหัสไปรษณีย ์

Postal Code

Holding a total of
หุน้ สามัญ

A.D.

สัญชาติ

Road

อาเภอ/เขต

พ.ศ.

Month

votes as follow:

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อายุ

1)

เสียง

votes

ปี

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Residing at No

Road

District

Sub-district

Province
หรือ/ OR

Postal Code
อายุ

2)

ปี

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Residing at No.
District

Road :

Sub-district

Province:

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 ห้องประชุมเอสิค เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April
8, 2021 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic Room, 31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time
and place should the meeting be postponed.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the Meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.
ลงชื่อ

Signed

ผูม้ อบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

Grantor

Grantee

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

Grantee

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
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.

สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B.
......................................................

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

เขียนที่

Written at
วันที่

เดือน

Date
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่

I/We

Nationality
ตาบล/แขวง

Road

อาเภอ/เขต

Sub-district

จังหวัด

District

Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

As a shareholder of

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

เออำร์ไอพี
ARIP
หุน้

จากัด (มหาชน)

Public Company Limited,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

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

Ordinary share

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

หุน้

รหัสไปรษณีย ์

Postal Code

Holding a total of
หุน้ สามัญ

A.D.

สัญชาติ
ถนน

No.

พ.ศ.

Month

votes as follow:

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

อายุ

1)

Age

ปี

years

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Residing at No

Road

District

Province

Sub-district
Postal Code

หรือ / OR

2) นอ.พญ. อิศรญำ สุขเจริญ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Independent Director/ Chairman of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) รศ.ดร. เรณำ พงษ์เรืองพันธุ ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. 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 58 ปี
Age 58 years

อายุ 75 ปี
Age 75 years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April
8, 2021 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic Room, 31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time
and place should the meeting be postponed.

สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนประจำปี 2563 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2020
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income
for the year ended December 31, 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended
December 31, 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุ มัติ กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Item 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Appointment of the entire Board of Directors
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการบางราย ดังนี ้
Appointment of an individual director

สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

Mr. Min Intanate

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

2. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
เห็นด้วย/ Approve
3. น.ส. สุณีย ์ มัตตัญญุกลุ
เห็นด้วย/ Approve

งดออกเสียง/ Abstain

Dr. Wilson Teo Yong Peng
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Miss Sunee Mattanyukul
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 6 พิจ ำรณำอนุ มัติ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
Item 6
To consider and approve determination of the directors’ remuneration
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2021
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วำระที่ 8 พิจำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Item 10 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

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) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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.

สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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

ผูม้ อบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

Grantor

Grantee

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

Grantee

หมายเหตุ: 1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท........................เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)............................................
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited...........................................
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 8, 2021 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic Room,

31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be
postponed.
วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผูม้ อบฉันทะ
Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ
Grantee
ผูร้ บั มอบฉันทะ
Grantee
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุน้ )

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form C.
......................................................

20 Baht

เขียนที่

Written at
วันที่

เดือน

Date
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่

I/We

Nationality
ตาบล/แขวง

Road

อาเภอ/เขต

A.D.

สัญชาติ
ถนน

No.

พ.ศ.

Month

Sub-district

จังหวัด

District

Province

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กับ

รหัสไปรษณีย ์

Postal Code

in our capacity as the custodian for…………………………………………………………………………………………………………………………………,
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

As a shareholder of

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

เออาร์ไอพี
ARIP
หุน้

จากัด (มหาชน)

Public Company Limited,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

Holding a total of

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

Ordinary share

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

หุน้ สามัญ

หุน้

votes as follow:

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

อายุ

1)

Age

ปี

years

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Residing at No

Road

District

Province

Sub-district
Postal Code

หรือ / OR

2) นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Independent Director/ Chairman of Audit Committee
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
No. 99/16-20 Ratchadapisek Rd., Din daeng, Bangkok 10400

หรือ / OR

3) รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. 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 58 ปี
Age 58 years

อายุ 75 ปี
Age 75 years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April
8, 2021 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic Room, 31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or such other
date, time and place should the meeting be postponed.
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท
Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2020
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Item 3 To consider and approve the Audited Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income
for the year ended December 31, 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Item 4 To consider and approve the omission of dividend distribution from operating results for the year ended
December 31, 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Item 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Appointment of the entire Board of Directors
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการบางราย ดังนี ้
Appointment of an individual director
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1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

Mr. Min Intanate

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

2. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
เห็นด้วย/ Approve
3. น.ส.สุณีย ์ มัตตัญญุกลุ
เห็นด้วย/ Approve

งดออกเสียง/ Abstain

Dr. Wilson Teo Yong Peng
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Miss Sunee Mattanyukul
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจ ารณาอนุ มัติ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Item 6
To consider and approve determination of the directors’ remuneration
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
Item 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2021
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
Item 10 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

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) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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.

สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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

ผูม้ อบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

Signed

Grantor

Grantee

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

Grantee

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั
ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
2.1 หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.2 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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.

สิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 6
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท........................เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)............................................
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited...........................................
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 31
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on April 8, 2021 as from 2.00 p.m. at MS Siam Tower, Asic Room,

31st Fl., 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or such other date, time and place should the meeting be
postponed.
วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่
Item

เรือ่ ง
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed
ลงชื่อ
Signed

(
(
(

)
)
)

ผูม้ อบฉันทะ
Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ
Grantee
ผูร้ บั มอบฉันทะ
Grantee

