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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

Written at        
 

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

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ 
I/We  Nationality       

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท           เออารไ์อพ ี จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of         ARIP        Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงันี ้

Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow: 
หุน้สามญั     หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง 
Ordinary share share(s)  and have the right to vote equal to votes   
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้ 
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
District                           Province                               Postal Code           

 
                        หรือ/ OR                          อาย ุ       ปี 

2)                                                                                                    Age                            years 
  

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

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์ชัน้ 31 หอ้งประชมุเอสิค เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
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. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 

 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ  

หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

     
   เขียนท่ี 

Written at        
 

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

  
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ 
I/We  Nationality       

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท           เออำรไ์อพ ี จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of         ARIP        Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงันี ้
Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow: 
หุน้สามญั     หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง 
Ordinary share share(s)  and have the right to vote equal to votes   

 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้ 
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
District                           Province                               Postal Code           

 
หรือ / OR          

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

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Chairman of Audit Committee      

อาย ุ58 ปี 
Age 58 years 

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

หรือ / OR 
3) รศ.ดร. เรณำ พงษเ์รืองพันธุ ์
    Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ75 ปี 
Age 75 years 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสิค ชัน้ 31 เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้  ดงันี ้

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

วำระที ่1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2563 

               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 
                            (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

   วำระที ่2  รับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2563 และรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท 

 Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2020 

        วำระที ่3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 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)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

        วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที ่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)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
  

 วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

Item 5   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

  เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

    เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
       Appointment of an individual director 
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 1.    นายมินทร ์อิงคธ์เนศ Mr. Min Intanate 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

          3.   น.ส. สณีุย ์มตัตญัญกุลุ Miss Sunee Mattanyukul 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

       วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 Item 6    To consider and approve determination of the directors’ remuneration 
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

  วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 
  Item 7  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2021 

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    วำระที ่8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
  Item 10  To consider other business (if any) 
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 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) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting 
considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the 
proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 

 

 

หมายเหต:ุ  1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท........................เออำรไ์อพ ีจ ำกัด (มหำชน)............................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited........................................... 
 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสคิ ชัน้ 31 
เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 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. 
 

        วาระที ่ เรือ่ง           

 Item Subject   

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เรือ่ง           

 Item Subject   

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เรือ่ง           

 Item Subject   

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผูม้อบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้)  
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

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

     
   เขียนท่ี 

Written at        
 

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

  
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ 
I/We  Nationality       

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน ต าบล/แขวง 
No.    Road  Sub-district      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์
District    Province     Postal Code     
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ  
in our capacity as the custodian for…………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท           เออารไ์อพ ี จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of         ARIP        Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงันี ้
Holding a total of share(s) and have the right to vote equal to votes as follow: 
หุน้สามญั     หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง 
Ordinary share share(s)  and have the right to vote equal to votes   

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้ 
      Hereby appoint 
 อาย ุ                ปี  

1)                                                             
                                

Age                            years 
  

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

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
District                           Province                               Postal Code           

 
   

หรือ / OR 
2) นอ.พญ. อศิรญา สุขเจริญ 
     Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Chairman of Audit Committee      

อาย ุ58 ปี 
Age 58 years 

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

หรือ / OR 
3) รศ.ดร. เรณา พงษเ์รืองพันธุ ์
    Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
Independent Director/ Member of Audit Committee      

อาย ุ75 ปี 
Age 75 years 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสิค ชัน้ 31 เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
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. 
 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 

20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี  ้ ดงันี ้
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:      
                    

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

               Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 
                            (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

   วาระที ่2  รับทราบรายงานประจ าปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการของบริษัท 

 Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report 2020 

        วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 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)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

        วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที ่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)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
  

 วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

Item 5   To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire Board of Directors  

  เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

    เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
       Appointment of an individual director 
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 1.    นายมินทร ์อิงคธ์เนศ Mr. Min Intanate 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

          3.   น.ส.สณีุย ์มตัตญัญกุลุ Miss Sunee Mattanyukul 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

       วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 Item 6    To consider and approve determination of the directors’ remuneration 
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 

 

  วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
  Item 7  To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for Y2021 

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

    วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  Item 10  To consider other business (if any) 
                               (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting 
considers or resolves on any matters in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the 
proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ  ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 

 

หมายเหต:ุ  1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
2.1  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน  
2.2  หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท........................เออารไ์อพี จ ากัด (มหาชน)............................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of.........................ARIP Public Company Limited........................................... 
 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร ์หอ้งประชมุเอสคิ ชัน้ 31 
เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 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. 
 

        วาระที ่ เรือ่ง           

 Item Subject   

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เรือ่ง           

 Item Subject   

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

        วาระที ่ เรือ่ง           

 Item Subject   

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

    เห็นดว้ย/ Approve     ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain 
 

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

 
 
ลงช่ือ                                                                      ผูม้อบฉนัทะ 
Signed                      Grantor 
           (                   ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                                                                  Grantee 

                                   (                        ) 

ลงช่ือ                                                                     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                                                                   Grantee 

                                   (                        ) 




