
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

(1)   ข้าพเจ้า                                                                                                                 สัญชาติ 
      I/We                                                                                                                    nationality
      อยู่บ้านเลขท่ี 
      Address  
(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำากัด (มหาชน)
      being a shareholder of   RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY  LIMITED
      โดยถือหุ้นจำานวนท้ังส้ินรวม                    หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง            ดังน้ี
      holding the total amount of                shares      and have the rights to vote equal to                votes  as  follows:
      หุ้นสามัญ                                      หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง
      ordinary share                                shares      and have the right to vote equal to                 votes  
(3)   ขอมอบฉันทะให้  (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โปรดใช้ข้อมูลตามเอกสารแนบ 5)
      Hereby appoint  (May grant proxy to RPC Independent Director, of which details as in Attachment 5)

 1. นาย/นาง/นางสาว                                                                                        อายุ          ปี
             Mr./Mrs./Miss                                                                                                  Age          year
             อยู่บ้านเลขท่ี                            ถนน                    ตำาบล/แขวง
             Address                                Road                   Sub-District
    อำาเภอ/เขต                                จังหวัด                   รหัสไปรษณีย ์                                                  หรือ                                    
             District                                 Province               Zip Code                                                   or 

          2. นาย/นาง/นางสาว                                                                                        อายุ          ปี
             Mr./Mrs./Miss                                                                                                  Age          year
             อยู่บ้านเลขท่ี                            ถนน                    ตำาบล/แขวง
             Address                                Road                   Sub-District
    อำาเภอ/เขต                              จังหวัด                 รหัสไปรษณีย์                                                หรือ 
             District                                 Province               Zip Code                                                   or 

          3. นาย/นาง/นางสาว                                                                                        อายุ          ปี
             Mr./Mrs./Miss                                                                                                  Age          year
             อยู่บ้านเลขท่ี                            ถนน                    ตำาบล/แขวง
             Address                                Road                   Sub-District
    อำาเภอ/เขต                              จังหวัด                 รหัสไปรษณีย์                                                
             District                                 Province               Zip Code                                                    

เขียนท่ี  
Written at
วันท่ี         เดือน          พ.ศ
Date        Month        Year

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2556 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  2556  เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park  เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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 2013 on Friday 29th, March, 2013 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.

เอกสารแนบ 3



หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม / Signed                                   ผู้มอบฉันทะ / Grantor
                  (                        )

ลงนาม / Signed                                    ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
                  (                        )

ลงนาม / Signed                                    ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
                  (               )

ลงนาม / Signed                                    ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
                  (                )
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