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หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
(สําหรับผู�ถือหุ�นที่แต�งต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเป�นผู�รับฝากและดูแลหุ�นเท�านั้น) 

Proxy (Form C.) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
เขียนที ่(Written at) _________________________________ 

วันท่ี______เดือน_________________พ.ศ.________ 

Date_____ Month______________ Year ________ 
 

(1) ข�าพเจ�า(I/We)________________________________________สัญชาติ(nationality)_____________อายุ(age)______ป�  
(years) อยู�บ�านเลขท่ี(residing at)___     ____ซอย(Soi)_______    __________ถนน (Road)__________                          ______ 

ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng) _______ ____ อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)________________ จังหวัด (Province)____________ 

รหัสไปรษณีย� (Postal Code)_______     _  

ในฐานะผู�ประกอบธุรกิจเป�นผู�รับฝาก และดูแลหุ�น(Custodian)ให�แก�__________________________________________________ 

ซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นของ บริษัท อาร�พซีจีี จํากัด (มหาชน) 
as a custodian of__________________________________________________________________________________________ 
who is a shareholder of  RPCG Public Company Limited  
โดยถือหุ�นจํานวนท้ังสิ้นรวม________________________หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ__________________เสียง    ดังนี้ 
holding shares at the total amount of_____________ shares and have the right to vote equal to___________ votes as follows:  

 หุ�นสามัญ_________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ___________________________________ เสียง 
               Ordinary share ______  ______shares and have the right to vote equal to ___________ __________    votes  

   หุ�นบุริมสิทธิ________________หุ�นออกเสยีงลงคะแนนได�เท�ากบั____________________________________ เสียง 
preference share _______________ shares and have the right to vote equal to________________ votes 

 

(2) ขอมอบฉันทะให�  
Hereby appoint  

(1.) ชื่อ (name)_________________           ___                           ________________________ (age)____________ป�    (years)  

อยู�บ�านเลขท่ี (Residing at No.)___________ถนน (Road)__    ___________ ตําบล/แขวง(Sub-District)____________________ 

อําเภอ/เขต(District)_________________จังหวัด(Province)__________________รหัสไปรษณีย� (Postal Code)________หรือ (or)  

(2.) ชื่อ (name)_________________           ___                           ________________________ (age)____________ป�    (years)  

อยู�บ�านเลขท่ี (Residing at No.)___________ถนน (Road)__    ___________ ตําบล/แขวง(Sub-District)____________________ 

อําเภอ/เขต(District)_________________จังหวัด(Province)__________________รหัสไปรษณีย� (Postal Code)________หรือ (or)  

(3.) ชื่อ (name)_________________           ___                           ________________________ (age)____________ป�    (years)  

อยู�บ�านเลขท่ี (Residing at No.)___________ถนน (Road)__    ___________ ตําบล/แขวง(Sub-District)____________________ 

อําเภอ/เขต(District)_________________จังหวัด(Province)__________________รหัสไปรษณีย� (Postal Code)______ __  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป�นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าร�วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 

ประจําป� 2560 ในวันจันทร�ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห�อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร� 3 ชั้น 14 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอืน่ด�วย  

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General 
Meeting of Shareholders for the year 2017 on Monday 10th April, 2017 at 13.30 pm. at Sky Park, 1010 Shinawatra 
Tower III, 14th Floor, Viphavadeerangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900  or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 
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(3) ข�าพเจ�าขอมอบฉนัทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�ารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:  

   มอบฉันทะตามจํานวนหุ�นท้ังหมดท่ีถือ และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได� 
                 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.  

   มอบฉันทะบางส�วน คือ  

 หุ�นสามัญ………….…...……....หุ�น 

และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได� .....................................เสียง 
Grant partial shares of ordinary share …………………shares  

entitled to voting right ……………………..…..………...votes 

 
วาระที ่1 
Agenda No. 1 
 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2559 เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2559 
To consider approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
held on 8 April 2016 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 
วาระที ่2 
Agenda No. 2 

รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานประจําป� 2559 
To acknowledge the report on the Operation Results for the year 2016 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 
วาระที ่3 
Agenda No. 3 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป�ส้ินสุด วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 
To consider approving the statement of financial position and Statement of comprehensive income for  
Fiscal Year ended 31 December 2016 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
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วาระที ่4 
Agenda No. 4 

พิจารณาเรือ่งการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป� 2559 และการจ�ายเงินป�นผล 
To consider allocating the Net Profit in respect of the operation results for the year 2016. The Board of 
Directors will propose the suspension dividend payment for the year 2016 to the meeting 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
   

วาระที ่5 
Agenda No. 5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
To consider the appointment of director replacing those who retire by rotation on the expiration of their terms . 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

  เลือกกรรมการทั้งชุด 
     Vote for all the nominated candidated as a whole 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 

  เลือกกรรมการรายบุคคล 
     Vote for an individual nominee. 

 5.1 นายประสิทธิ ์ธีรรัตน�บงกช 
Mr. Prasit  Dheeraratbongkot 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 

 5.2  นายศุภพงศ�  กฤษณกาญจน� 
Mr. Supapong  Krishnakan 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 

 5.3  นายสุทัศน�  ขันเจริญสขุ 
Mr. Suthud Khancharoensuk 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 

วาระที ่6 
Agenda No. 6 

พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2560 
To consider fixing the directors’ remuneration for the year 2017 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
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วาระที ่7 
Agenda No. 7 

พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าสอบบัญชี ประจําป� 2560 
To appoint the Auditor and fix the remuneration for the year 2017 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 

วาระที ่8 
Agenda No. 8 

พิจารณาอนุมัติแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท ข�อ 2.  
To consider and approved the amendment of Clause 2 of the Objectives of the Company. 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 

วาระที ่9 
Agenda No. 9 

พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ  
Other Agenda (if any) 

  (ก) 

       (a) 

  (ข) 

       (b) 

ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

    เห็นด�วย                            เสียง   ไม�เห็นด�วย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
        Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
 

 

การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม�เป�นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว�าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม�ถูกต�อง และไม�ใช�เป�นการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and 

not my voting as a shareholder.  

ในกรณีที่ข�าพเจ�าไม�ได�ระบุความประสงค�ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม�ชัดเจน หรือในกรณีทีท่ี่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว�ข�างต�น รวมถึงกรณีที่มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม
ข�อเท็จจริงประการใดให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the 

meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agendum specified above, including the case 

that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his 

/ her consideration. 
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กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต�กรณีที่ผู�รับมอบฉันทะไม�ออกเสียงตามที่ข�าพเจ�าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, except for the case that the 

proxy holders do not cast the vote as specified in this proxy form.  
 

ลงช่ือ_____________________________________ ผู�มอบฉันทะ 

Signature (_______________________________) Shareholder  

ลงช่ือ_____________________________________ ผู�รับมอบฉันทะ 

Signature (________________________________) Proxy  

ลงช่ือ_____________________________________ ผู�รับมอบฉันทะ 

Signature (_________________________________) Proxy  

 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค.นี ้ใช�เฉพาะกรณีที่ผู�ถือหุ�นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป�นผู�ลงทุนต�างประเทศ และแต�งต้ังให�คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป�นผู�รับฝากและดูแลหุ�นให�เท�าน้ัน  

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the 

Proxy Form C. 

2. หลักฐานที่ต�องแนบพร�อมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are :  

(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผู�ถอืหุ�นให�คัสโตเดียน (Custodian) เป�นผู�ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder.  

(2) หนังสือยืนยันว�าผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permit to act as a Custodian.  

3. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉนัทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป�นผู�เข�าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม�
สามารถแบ�งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได� 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not 

split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.  

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด หรือ เลอืกต้ังกรรมการเป�นรายบุคคล 

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 

candidates as a whole or for an individual nominee.  

5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว�าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจํา
ต�อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the 

proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C. 
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