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         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนที่      
เลขทะเบียนผูถือหุน                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

 (1)   ขาพเจา               สัญชาติ      
I/We          nationality  
อยูบานเลขที่              
Address                  

 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of   RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY  LIMITED (“The Company”)  
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 

 หุนบุริมสิทธ ิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preference share                              shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
 (3)  ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระ โปรดใชขอมูลตามเอกสารแนบ 4) 

Hereby appoint (May grant proxy to RPC Independent Director, of which details as in Attachment.4) 
 

1.  ชื่อ ________________________________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่                                                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                         
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด                           รหัสไปรษณีย                                       หรือ 
Province Postal Code   or 

2.  ชื่อ ________________________________________ อายุ        ป อยูบานเลขที่                                                       
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด              รหัสไปรษณีย                                             หรือ 
Province Postal Code    or 

3.  ชื่อ ________________________________________ อายุ            ป อยูบานเลขที่                                        
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                         
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet     
จังหวัด       รหัสไปรษณีย                                                                   
Province Postal Code  

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ใน

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13:30 น. ณ หอง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
 

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 2010 on Tuesday 20th April, 2010 at 13.30 Hrs. at Salon B Room, Swissotel Le Concorde Hotel, 204 
Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned 
 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553 เมือ่วันท่ี 5 มีนาคม 2553 
Agenda No. 1 
 

To consider approving the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2553 

  (ก) 
      (a) 

  (ข) 
      (b) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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 
 
วาระที่ 2 พิจารณาเร่ืองรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552 
Agenda No. 2 
 

To acknowledge the report on the Operation Results for the year 2009 

  (ก) 
      (a) 

  (ข) 
      (b) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
Agenda No. 3 
 

To consider approving the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement of the Company for the 
Financial Year ended 31 December 2009 

   (ก) 
      (a) 

  (ข) 
      (b) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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 
 
 
วาระที่ 4 
Agenda No. 4 
 

พิจารณาเร่ืองการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2552 และการจายเงินปนผล                              
To consider allocating the Net Profit in respect of the operation results for the year 2009 and the dividend 
payment  

   (ก) 
      (a) 

  (ข) 
      (b) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda No. 5 
 

Election of Directors replacing those Retired by Rotation 

  (ก) 
       (a) 

  (ข) 
       (b) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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 ดร.วิชิต  แยมบุญเรือง 
Dr.Vichit Yamboonruang 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง งดออกเสียง    เสียง 
       Approve votes   Disapprove      votes   Abstain               votes 
 5.2 นายสุทัศน  ขันเจริญสุข 

Mr.Suthud Khancharoensuk 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง งดออกเสียง    เสียง 

      Approve votes   Disapprove    votes  Abstain               votes 
 5.3 นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน 

       Mr. Supapong Krishnakan 
  เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง งดออกเสียง    เสียง 

      Approve  votes    Disapprove     votes   Abstain              votes 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda No. 6 
 

To consider fixing the Directors’ Remuneration 

   (ก) 
        (a) 

   (ข) 
        (b) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 
Agenda No. 7 
 

To appoint an Auditor and fix  the remuneration for the year 2010 

   (ก) 
        (a) 

   (ข) 
        (b) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
Agenda No. 8 
 

Other Issues (if any) 

   (ก) 
        (a) 

   (ข) 
        (b) 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูหุน 
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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ 
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการ 
ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 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 ใหถอืเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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 
                      (         ) 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผูถอืหุนทีม่อบฉนัทะจะตองใหผูรบัมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. ผูถอืหุนจะมอบฉนัทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ(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 a portion 

of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวาวาระที่ระบไุวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบ 
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. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคบัใดกําหนดใหผูรบัมอบฉันทะตองแถลงหรอืแสดงเอกสารหลักฐานอืน่ใด เชน กรณผีูรับมอบฉันทะเปนผูมี
สวนไดเสยีในกจิการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวในขอ (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). 
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5. ผูถอืหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบรษัิท ดังนี้เปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 
(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) 



      

 เอกสารแนบ 4 

   

เลือกตั้งกรรมการ 

เลือกตั้งกรรมการ 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY  LIMITED (“The Company”) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553  เวลา 13:30 น. ณ หอง Salon B ชั้น 2 โรงแรม

สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นดวย 
 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2010 on Tuesday 20th April, 2010 at 13.30 Hrs. at 

Salon B Room, Swissotel Le Concorde Hotel, 204 Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok or such other date, time 

and place as the meeting may be adjourned. 
 

วาระที่     เรื่อง            
Agenda  Re :  

 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง งดออกเสยีง     เสียง 

      Approve votes     Disapprove      votes     Abstain               votes 
 
วาระที่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on ,y/our behalf as appropriate in all respects.  
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

(b)  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 
 
วาระที่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on ,y/our behalf as appropriate in all respects.  
(ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      เลือกกรรมการทั้งชุด 

                         Vote for all the nominated candidate as a whole 
 

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



      

 เอกสารแนบ 4 

   

 
 
 
 

           เลอืกกรรมการตามรายบุคคล 

                           Vote for an individual nominee. 
 

   1. ________________________________ 
 
 

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

 
   2. ________________________________ 
 
 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง งดออกเสยีง     เสียง 
       Approve votes     Disapprove      votes     Abstain               votes 
 
   3. ________________________________ 
 
 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง งดออกเสยีง     เสียง 
       Approve votes     Disapprove      votes     Abstain               votes 
 
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสอืมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูมอบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วันที่/ Date   
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วันที่/ Date   
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วันที่/ Date   
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วันที่/ Date   
 


