
3402 03
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หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
(สําหรับผูถือหุนที่แตงต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น) 

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

เขียนที ่(Written at) _________________________________ 
วันท่ี______เดือน_________________พ.ศ.________ 
Date_____ Month______________ Year ________ 

(1) ขาพเจา(I/We)________________________________________สัญชาติ(nationality)_____________อายุ(age)______ป  
(years) อยูบานเลขท่ี(residing at)___     ____ซอย(Soi)_______    __________ถนน (Road)__________                 ______ 
ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng) _______ ____ อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)________________ จังหวัด (Province)____________ 
รหัสไปรษณีย (Postal Code)_______     _  
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝาก และดูแลหุน(Custodian)ใหแก__________________________________________________ 
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท อารพซีจีี จํากัด (มหาชน) 
as a custodian of__________________________________________________________________________________________ 
who is a shareholder of  RPCG Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ__________________เสียง    ดังนี้ 
holding shares at the total amount of_____________ shares and have the right to vote equal to___________ votes as follows:  

 หุนสามัญ_________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________________________ เสียง
Ordinary share ______  ______shares and have the right to vote equal to ___________ __________    votes

 หุนบุริมสิทธิ________________หุนออกเสยีงลงคะแนนไดเทากบั____________________________________ เสียง
preference share _______________ shares and have the right to vote equal to________________ votes

(2) ขอมอบฉันทะให  
Hereby appoint  

(1.) ชื่อ (name)_________________           ___                           ________________________ (age)____________ป    (years)  
อยูบานเลขท่ี (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)  
อยูบานเลขท่ี (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)  
อยูบานเลขท่ี (Residing at No.)___________ถนน (Road)__    ___________ ตําบล/แขวง(Sub-District)____________________ 
อําเภอ/เขต(District)_________________จังหวัด(Province)__________________รหัสไปรษณีย (Postal Code)______ __  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2561 ในวันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชนิวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 14 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย  

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 2018 on Wednesday 25th April, 2018 at 13.30 hrs. at Sky Park, 1010 Shinawatra 
Tower III, 14th Floor, Viphavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900  or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 

เอกสารแนบ 4
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(3) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:  

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือ และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

 มอบฉันทะบางสวน คือ

 หุนสามัญ………….…...……....หุน
และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได .....................................เสียง 
Grant partial shares of ordinary share …………………shares  
entitled to voting right ……………………..…..………...votes 

วาระที ่1 
Agenda No. 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เม่ือวนัที่ 10 เมษายน 2560 
To consider and endorse the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2017 held on April 10, 2017; 

 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 

วาระที ่2 
Agenda No. 2 

รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป 2560 
To acknowledge the report of the Company’s operational results for the year 2017; 

 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 

วาระที ่3 
Agenda No. 3 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 
To consider approving the statement of financial position, statement of comprehensive income for the  
year ended on December 31, 2017; 

 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
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วาระที ่4 
Agenda No. 4 

พิจารณาเรือ่งการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2560 และการจายเงินปนผล 
To consider the appropriation of net income from operating results for the year 2017 and the 
dividend payment; 

 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 

   

วาระที ่5 
Agenda No. 5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
To consider Directors election to replace the Directors who are retired by rotation; 

 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 เลือกกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidated as a whole

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 

 เลือกกรรมการรายบุคคล
Vote for an individual nominee

5.1 นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
         Mr.Satja   Janetumnugul 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 

5.2    นายสุวินัย     สุวรรณหิรัญกลุ 
  Mr.Suwinai  Suwanhirunkul 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 

5.3    นางสาวปณิชา  พงษศิวาภัย 
  Ms. Panicha   Pongsivapai 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 
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วาระที ่6 
Agenda No. 6 

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 
To consider approving the Directors’ remuneration for the year 2018; 

 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 

วาระที ่7 
Agenda No. 7 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2561 
To consider the appointment of the Auditor and set audit fees for the year 2018; 

 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain                 votes 

วาระที ่8 
Agenda No. 8 

พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ  
Consider other matters (if any). 

 (ก)
(a)

 (ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 เห็นดวย               เสียง   ไมเห็นดวย                                 เสียง  งดออกเสยีง                   เสียง 
Approve votes   Disapprove   votes  Abstain               votes 

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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.  

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีทีท่ี่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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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กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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.  

ลงนาม / Signed _________________________________ ผูมอบฉันทะ / Grantor 
(_______________________________)  

ลงนาม / Signed __________________________________ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
(_______________________________)  

ลงนาม / Signed __________________________________ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
(_______________________________)  

ลงนาม / Signed __________________________________ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
(_______________________________)  

หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค.นี ้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the
Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are :
(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

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

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน 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 เลอืกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจํา
ตอแบบ 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.




