
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 6)
      Hereby appoint  (May grant proxy to RPC Independent Director, of which details as in Attachment 6)

 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 และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม  2556  เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park  เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 
ถนนวิภาวดีรังสิต 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2013 on Thursday 19 December 2013  at 13.30 pm. 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.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
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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.

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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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

(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 
         หุ้นบุริมสิทธิ                                 หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง
      preference share                             shares      and have the right to vote equal to                 votes  
(3)   ขอมอบฉันทะให้  (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โปรดใช้ข้อมูลตามเอกสารแนบ 6)
      Hereby appoint  (May grant proxy to RPC Independent Director, of which details as in Attachment 6)

 1. ช่ือ                                       อายุ          ปี    อยู่บ้านเลขท่ี                                                                  
             Name                                    age          years,residing at
             ถนน                                      ตำาบล/แขวง     อำาเภอ/เขต
             Road                                    Tambol/Khwaeng                  Amphur/Khet
             จังหวัด        รหัสไปรษณีย์                                                                หรือ 
             District                                 Province               Zip Code                                                   or 

          2. ช่ือ                                       อายุ          ปี    อยู่บ้านเลขท่ี                                                                  
             Name                                    age          years,residing at
             ถนน                                      ตำาบล/แขวง     อำาเภอ/เขต
             Road                                    Tambol/Khwaeng                  Amphur/Khet
             จังหวัด        รหัสไปรษณีย์                                                                หรือ 
             District                                 Province               Zip Code                                                   or 

          3. ช่ือ                                       อายุ          ปี    อยู่บ้านเลขท่ี                                                                  
             Name                                    age          years,residing at
             ถนน                                      ตำาบล/แขวง     อำาเภอ/เขต
             Road                                    Tambol/Khwaeng                  Amphur/Khet
             จังหวัด        รหัสไปรษณีย์                                                                 
             District                                 Province               Zip Code                                                   or 

เขียนท่ี  
Written at
วันท่ี         เดือน          พ.ศ.
Date        Month        Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
Shareholders’ Registration No.
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park  เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 
ถนนวิภาวดีรังสิต 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2013 on Thursday 19 December 2013 at 13.30 pm. 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.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำาหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

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

     วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2556
       Agenda No. 1  To consider approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2013 on  29 March, 2013  
    
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำากัด โดยการซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
       Agenda No. 2 To consider and approve the Acquisition of Thai Public Port Co., Ltd. (“TPP”) shares from the existing shareholders
       
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                             votes

       วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำานวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
       หุ้นละ 1 บาท  ในราคาหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
       Agenda No. 3 To consider and approve the increase of the registered capital to Baht 501,793,896 by issuing ordinary shares in 
        amount of 501,793,896 shares at par value of Baht 1 each with the offering price of Baht 1 each and offer to existing shareholders in    
        proportion to their shareholding (Right Offering)
        
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                             votes
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      วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท
      Agenda No. 4  To consider and approve to amend Memorandum of Association No.4  so it would be consistent 
      with the registered capital increase

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทและตราสำาคัญของบริษัท
        Agenda No. 5 To consider and approve the change of the Company’s name and Company’s seal.

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เร่ืองช่ือของบริษัท
       Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of Company’s Memorandum of Association Clause 1 “Company’s name”. 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 47
       Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Company’s Article of Associations, Article 1, 2 and 47.

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes
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      วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท
      Agenda No. 4  To consider and approve to amend Memorandum of Association No.4  so it would be consistent 
      with the registered capital increase

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทและตราสำาคัญของบริษัท
        Agenda No. 5 To consider and approve the change of the Company’s name and Company’s seal.

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เร่ืองช่ือของบริษัท
       Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of Company’s Memorandum of Association Clause 1 “Company’s name”. 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 47
       Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Company’s Article of Associations, Article 1, 2 and 47.

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

                 

      วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
      Agenda No. 8  Other Business (if any)
       
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 
     และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้หุ้น
     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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา   
     หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
     ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
      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 reso 
      lutions in any matters other than those specified above, including in case 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.

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

หมายเหตุ / Remark
1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับ 
    มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
    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.  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำานวนหุ้นท่ีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำานวนท่ีระบุไว้ในข้อ(2) ได้
    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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือ
    มอบฉันทะตามแบบ
    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.  กรณีหากมีข้อกำาหนดหรือข้อบังคับใดกำาหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มี   
    ส่วนได้เสียในกิจการเร่ืองใดท่ีได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
    If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case    

ลงนาม / Signed                                   ผู้มอบฉันทะ / Grantor
                  (                        )

ลงนาม / Signed                                    ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
                  (                        )
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    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.  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัท ดังน้ีเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

 (1) นาย             หรือ
 (2) นาย             หรือ
 (3) นาย               หรือ
 (4) นาย               หรือ

    (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย)

    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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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สําหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(1)   ข้าพเจ้า (I/We)                                                      สัญชาติ (nationality)            อายุ (age)                   ปี (years)    
      อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)         ซอย (Soi)         ถนน (Road)                      ตำาบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)     

      อำาเภอ/เขต (Amphur/Khet)                           จังหวัด (Province)                    รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)              หรือ or
      
      ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น(Custodian)ให้แก่
      ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) 
      as a custodian of
      who is 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 
      หุ้นบุริมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง
      preference share                             shares and have the right to vote equal to                        votes  

(2)  ขอมอบฉันทะให้ 
     Hereby appoint 

 (1.) ช่ือ (name)                                                           (age)                                                 ปี (years) 

               อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)              ถนน (Road)                ตำาบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)

               อำาเภอ/เขต(Amphur/Khet)              จังหวัด(Province)          รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)                        หรือ (or)

          (2.) ช่ือ (name)                                                           (age)                                                 ปี (years) 

               อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)              ถนน (Road)                ตำาบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)

               อำาเภอ/เขต(Amphur/Khet)              จังหวัด(Province)          รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)                        หรือ (or) 

          (3.) ช่ือ (name)                                                           (age)                                                 ปี (years) 

               อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)              ถนน (Road)                ตำาบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)

               อำาเภอ/เขต(Amphur/Khet)              จังหวัด(Province)          รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)                        

เขียนท่ี (Written at)  
วันท่ี         เดือน          พ.ศ
Date        Month        Year  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556  เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park  เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 
ถนนวิภาวดีรังสิต 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2013 on Thursday 19 December 2013 at 13.30 pm. 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.
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี
    I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

    มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือ และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
    Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
    มอบฉันทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามัญ                                          หุ้น
    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                  เสียง
    Grant partial shares of ordinary share                  shares 
     entitled to voting right                                    votes

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

     วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2556
       Agenda No. 1  To consider approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders the year 2013 on 29 March, 2013
       
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำากัด โดยการซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
       Agenda No. 2 To consider and approve the Acquisition of Thai Public Port Co., Ltd. (“TPP”) shares from the existing 
       
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                             votes

       วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำานวน 501,793,896 หุ้น มูลค่า
       ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ในราคาหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
       Agenda No. 3 To consider and approve the increase of the registered capital to Baht 501,793,896 by issuing ordinary 
       shares in amount of 501,793,896 shares at par value of Baht 1 each with the offering price of Baht 1 each and offer to
        existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering)

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                             votes
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี   
     In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

     วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2556
       Agenda No. 1  To consider approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders the year 2013 on 29 March, 2013
       
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำากัด โดยการซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
       Agenda No. 2 To consider and approve the Acquisition of Thai Public Port Co., Ltd. (“TPP”) shares from the existing 
       
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                             votes

       วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำานวน 501,793,896 หุ้น มูลค่า
       ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ในราคาหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
       Agenda No. 3 To consider and approve the increase of the registered capital to Baht 501,793,896 by issuing ordinary 
       shares in amount of 501,793,896 shares at par value of Baht 1 each with the offering price of Baht 1 each and offer to
        existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering)

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                             votes

      วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท
      Agenda No. 4  To consider and approve to amend Memorandum of Association No.4  so it would be consistent with the
      registered capital increase

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทและตราสำาคัญของบริษัท
       Agenda No. 5 To consider and approve the change of the Company’s name and Company’s seal.

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

       วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เร่ืองช่ือของบริษัท
       Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of Company’s Memorandum of Association Clause 1 “Company’s name”. 

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes
      
       วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 47
       Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Company’s Article of Associations, Article 1, 2 and 47.

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes
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การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. 

      วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
      Agenda No. 8 Other Business (if any)
       
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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................................................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature (.……………………………………) Grantor 

ลงช่ือ................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ……………………………………) Proxy 

หมายเหตุ / Remarks

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน          
    (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
     Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are : 

    (1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
        Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
    (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
        Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
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      วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
      Agenda No. 8 Other Business (if any)
       
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
       (a)  To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

       เห็นด้วย                             เสียง          ไม่เห็นด้วย                       เสียง         งดออกเสียง                         เสียง
       Approve                            votes         Disapprove                     votes       Abstain                            votes

3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 
    จำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
    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.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบ 
    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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