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(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 
เขียนที ่    ______ 

เลขทะเบียนผูถอืหุน __________________________________            Written at                   ___ 
Shareholders’ Registration No._______________________            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  

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม   ___ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of___________ __ shares and have the rights to vote equal to   votes as follows: 

 หุนสามัญ     __ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                 เสียง  
ordinary share________________________ shares and have the right to vote equal to                               votes 

 หุนบุริมสิทธิ   ___ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                             __ เสียง 
preference 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.   ชื่อ ______________________________________ อาย ุ         ___   ป   อยูบานเลขท่ี___________________    ___ 
Name____________________________________age_________  years, Residing at No.___________     _____ 
ถนน ____________________________ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต _________________       _____ 
Road ___________________________Sub-District________________ District_______________    ___________ 
จังหวัด                          รหัสไปรษณีย                                     ___     ________   หรือ 
Province__________________________________Postal Code_______________________    ____________   or  

2.   ชื่อ ______________________________________ อาย ุ    ________   ป   อยูบานเลขท่ี______________________ 
Name____________________________________age____________  years, Residing at No.________________ 
ถนน ____________________________ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต _______  _____________   ___ 
Road ___________________________Sub-District________________ District____________     _____________ 
จังหวัด                          รหัสไปรษณีย                                     _____________    หรือ 
Province__________________________________Postal Code_____________________________________   or   

3.   ชือ่ ______________________________________ อาย ุ         ___   ป  อยูบานเลขท่ี____________________    ___ 
Name____________________________________age_________  years,Residing at No.____________     _____ 
ถนน ____________________________ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต _________________       _____ 
Road ___________________________Sub-District________________ District_______________    ___________ 
จังหวัด                          รหัสไปรษณีย                                     ___     ________    
Province__________________________________Postal Code_______________________    ____________    

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถอืหุน
ประจําป 2559 ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13:30 น. ณ หอง Sky Park  เลขที ่1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชัน้ 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 2015 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. 
 
 
 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้    
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

วาระที ่1 
Agenda No. 1 
 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2558 
To consider approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
held on 20 April 2015 

  (ก) 
       (a) 
  (ข) 
       (b) 

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

 
   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
 

วาระที ่2 
Agenda No. 2 

รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานประจําป 2558 
To acknowledge the report on the Operation Results for the year 2015 

  (ก) 
       (a) 
  (ข) 
       (b) 

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

 
   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes Abstain                   votes 
 
วาระที ่3 
Agenda No. 3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
To consider approving the Financial Statements of the Company for Fiscal Year ended 31 December 
2015 

  (ก) 
       (a) 
  (ข) 
       (b) 

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

 
   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
 
 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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วาระที ่4 
Agenda No. 4 

พิจารณาเรือ่งการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2558 และการจายเงินปนผล 
To consider allocating the Net Profit in respect of the operation results for the year 2015. The 
Board of Directors will propose the suspension dividend payment for the year 2015 to the meeting 

  (ก) 
       (a) 
  (ข) 
       (b) 

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

   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 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) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา 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 งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
  เลือกกรรมการรายบุคคล 

     Vote for an individual nominee. 
 5.1 นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 

Mr. Suwinai Suwanhirunkul 
   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
 5.2  นายสมชาย  ศิริโรจนวิสุทธิ ์

Mr. Somchai Sirirojvisuth 
   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
 

 5.3  นายโสภณ  หอมชื่น 
Mr. Sobhon Homcheon 

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

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 
To consider fixing the directors’ remuneration for the year 2016 

  (ก) 
       (a) 
  (ข) 
       (b) 

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

   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
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วาระที ่7 
Agenda No. 7 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญช ีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 
To appoint the Auditor and fix the remuneration for the year 2016 

  (ก) 
       (a) 
  (ข) 
       (b) 

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

 
   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
 
วาระที ่8 
 
Agenda No. 8 

พิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2 และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพือ่ให 
สอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท 
To consider and approved the amendment of Clause 2 of the Objectives of the Company and the  
amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the  
amendment of the Objective of the Company. 

  (ก) 
       (a) 
  (ข) 
       (b) 

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

   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
 
วาระที ่9 
Agenda No. 9 

พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ  
Other agenda (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. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

   เห็นดวย                                 เสียง   ไมเห็นดวย                                เสียง งดออกเสียง                                 เสียง 
       Approve  votes  Disapprove votes  Abstain                   votes 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนน

เสียงน้ันไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูหุน 
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. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวขางตน รวมถงึกรณีที่มีการแกไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
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there is any amendment or addition Of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 
myself/ourselves. 
 

 
            ลงนาม/Signed                 ผูมอบฉนัทะ / Grantor 
                       (                 ) 
 

ลงนาม/Signed     ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                       (                 ) 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได 
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 votes. 

2. ผูถือหุนจะมอบฉนัทะเทากับจํานวนหุนท่ีระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนทีร่ะบุไว
ในขอ(2) ได 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant 
only portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy. 

3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ 
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached 
supplemental proxy form. 

4. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอืน่ใด เชน กรณีผูรับมอบ
ฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสาร
หลักฐานโดยระบไุวในขอ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the 
case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark 
the statement or provide evidence by specifying in Clause (5). 

5. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั ดังนี้เปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถอืหุน 
 (1) นาย   หรือ 
 (2) นาย   หรือ 
 (3) นาย     หรือ 
 (4) นาย     หรือ 
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย) 
 The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
 (1)  Mr.    or 
 (2)  Mr.    or 
 (3)    Mr.             or 
 (4)   Mr.             or 
 (Information of independent directors were shown in the enclosure) 
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