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(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(Duty Stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

เขียนที ่       ___    
Written at    _           _____      

 วันท่ี_______เดือน____             _________พ.ศ.___       ____
 Date_______ Month _______            ____Year__________ 
 
(1)   ขาพเจา________________________________________________________________________สัญชาติ________________  

I/We __________________________________________________________________________Nationality_____________ 
อยูบานเลขท่ี(Residing at No.)_________ถนน(Road) _____________________ตําบล/แขวง(Sub-District) _____________ 
อําเภอ/เขต(Sub-District) ____________           _____________จังหวัด(Province) _____________               ____________ 

 (2)   เปนผูถอืหุนของ บริษัท อารพีซีจ ีจํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of   RPCG  PUBLIC COMPANY  LIMITED 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม ________________หุน          และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of___     _________shares  and have the rights to vote equal to____________ votes  as  follows: 
หุนสามัญ_______________________________  หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_____________________เสียง 
ordinary share __________________________ shares    and have the right to vote equal to_________________ votes   

(3)  ขอมอบฉันทะให  (สามารถมอบใหกรรมการอิสระ โปรดใชขอมูลตามเอกสารแนบ 6) 
       Hereby appoint  (May grant proxy to RPC Independent Director, of which details as in Attachment 6) 
 1. นาย/นาง/นางสาว                อายุ                 ป 

    Mr./Mrs./Miss      ____Age___   ___   year 
อยูบานเลขท่ี _____ ถนน  __________ ตําบล/แขวง_______________________ 
Residing at No.______________ __Road___________________    _   Sub-District _____________________ 

 อําเภอ/เขต__________________________ จังหวัด    รหัสไปรษณีย             _   หรือ 
District_____________________________Province________________Postal Code____________      _____    or 

 2. นาย/นาง/นางสาว                     อายุ                 ป 
    Mr./Mrs./Miss             Age___  ____  year 
อยูบานเลขท่ี    ___ ถนน  ____________ ตําบล/แขวง_____________________ 
Residing at No.___________   _ __Road___________________        __ Sub-District ____________________ 

 อําเภอ/เขต__________________________ จังหวัด    _ รหัสไปรษณีย                                 หรือ 
District_____________________________Province_________________ Postal Code________________    __   or 

 3. นาย/นาง/นางสาว                              อายุ                  ป 
    Mr./Mrs./Miss              ___           Age________   year 
อยูบานเลขท่ี ____ ถนน  ____________ ตําบล/แขวง_____________   _______ 
Residing at No.________________Road_________________  __     ___Sub-District _____________________ 

 อําเภอ/เขต__________________________ จังหวัด    ___ รหัสไปรษณยี     _______ 
District_____________________________Province___________________ Postal Code___________________ 
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2559 ในวันศุกรที่ 8 เมษายน  2559  เวลา 13:30 น. ณ หอง Sky Park  เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 14 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
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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 2016 on Friday 8th April, 2016 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. 
 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
   ลงนาม / Signed _______________________________________ ผูมอบฉันทะ / Grantor 
     (                    ) 
 
   ลงนาม / Signed _______________________________________ ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
     (                    ) 
   

ลงนาม / Signed _______________________________________ ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
     (                    ) 
 
   ลงนาม / Signed _______________________________________ ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
     (                    ) 
 
 
 
………….………….………….………….………….………….………….………….………….……………………….…………. 
 
 
 
หมายเหต ุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
Note 
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on 
its behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy. 
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