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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
Proxy Form C 

(ส าหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 

เขียนที่ (Written at)................................................................... 

วนัที่ (Date) ...... เดือน (Month).....................พ.ศ. (Year)……... 

 
ขา้พเจา้ (I/We)...................................................................................................................................................................  

อยู่บา้นเลขท่ี (Residing  No.)............... ถนน (Road)................................................ ต าบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)....................... 

อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet).................................... จงัหวดั (Province).................................. รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)................. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (as a custodian of)  ใหก้บั.......................................... ........................................

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด  (มหาชน)  who is a shareholder of  Eastern 

Water Resources Development and Management Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม (holding shares at the total amount of) ................................... หุน้ (shares) 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั (and have the right to vote equal to)......................... เสียง (votes) 

ขอมอบฉนัทะให ้Hereby appoint 

(1) ชื่อ (Name)............................................................................................................ อาย ุ(Age)..................... ปี (Years) 

อยู่บา้นเลขท่ี (Residing  no.)..................... ถนน (Road)............................. ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)................................. จงัหวดั (Province).......................... รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)...............หรือ (or) 

(2) ชื่อ (Name)........................................................................................................... อาย ุ(Age)...................... ปี (Years) 

อยู่บา้นเลขท่ี (Residing  no.)..................... ถนน (Road)............................. ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)................................. จงัหวดั (Province).......................... รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)...............หรือ (or) 

(3) ชื่อ (Name)........................................................................................................... อาย ุ(Age)...................... ปี (Years) 

อยู่บา้นเลขท่ี (Residing  no.)..................... ถนน (Road)............................. ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)................................ จงัหวดั (Province).......................... รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)............................. 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ    
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย (Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Shareholders' Meeting via 
Electronic Media at 13.30 p.m. on Thursday, April 20, 2023 or at any adjournment thereof to any date, time and venue.) 
 

ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะ ใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ (I/We authorize the Proxy to 
vote on my/our behalf at the Meeting as follows: ) 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

(Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.) 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ หุน้สามญั..................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................  เสียง  

(Grant partial shares of ordinary share…………share(s) and entitled to voting right……………..vote(s)) 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp) 
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 ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้(I/We authorize the Proxy 
to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: ) 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda 1 : To inform the 2023 AGM by the Chairman of the Board of Directors. 

ระเบียบวาระนีไ้ม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบ 
This agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement. 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the “2022 AGM”). 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 
Agenda 3 : To acknowledge the Company’s performance for the year 2022. 

ระเบียบวาระนีไ้ม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบ 
This agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement. 
 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2565 
Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2022. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565  
Agenda 5: To consider and approve dividend payment for the year 2022. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
Agenda 6 : To consider and appoint the Company’s auditors and approve the auditor’s remuneration for               

the year 2023. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 7 : To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 

 เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ Approve the appointment of all directors  
 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้(รายช่ือกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7) Approve the appointment 
of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 7): 
1. นายวีริศ  อมัระปาล 

Mr. Veeris  Ammarapala 

 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

2. นายสรุชยั  เชือ้แพ่ง 
Mr. Surachai  Chauphaeng 

 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

3. นายโรเบอร์โต้ โฮเซ่ อาร์ ล็อคซิน 
Mr. Roberto Jose R. Locsin 

 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

4. นายเชิดชาย  ปิติวชัรากลุ 
Mr. Cherdchai  Pitiwacharakul 

 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนแ์ก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566 
Agenda 8: To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company’s Directors for the year 2023. 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 16,000 ล้านบาท  
(จากเดิมรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท) 

Agenda 9: To consider and approve the Company’s issuance of debenture bond in the amount not exceeding 
THB 16,000 million (from previous approved amount not exceeding THB 8,000 million.)  

 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้ 
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 22, 34, 36, 37, 44 และข้อ 45 

Agenda 10:  To consider and approve the amendment of Article 22, 34, 36, 37, 44 and 45 of the Company’s Article  

of Association. 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11:  Others (if any). 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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 agenda specified above, including the case there is any amendment or addition 
of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ  
มอบฉนัทะใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
    ลงชื่อ (Signature)……………………………………………..........ผูม้อบฉนัทะ (Grantor) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ (Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ (Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ (Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy) 
 ( ) 
 
 
หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้  
 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy 
Form C. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  

Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

             (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
      Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a Custodian . 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้  
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 in order to split votes. 

4. ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระท่ีจะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ 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.  

 
 

  



Enclosure 2 

 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท   จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก    จ ากดั (มหาชน) 
The proxy as a shareholder of   Eastern Water Resources Development and Management PCL.   
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในวนัพฤหสับดีท่ี  20  เมษายน  2566  เวลา 13.30 น.  หรือจะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย (In the 2023 Annual General  Shareholders' Meeting  via Electronic Media at 13.30 p.m. 
on Thursday, April 20, 2023 or at any adjournment thereof to any date, time and venue) 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) .......... เรื่อง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) .......... เรื่อง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) .......... เรื่อง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย ……………………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 

    ลงชื่อ (Signature)…………………………………………….......................ผูม้อบฉนัทะ (Grantor) 
 (               ) 
 

    ลงชื่อ (Signature)…………………………………………….......................ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy) 
 (               ) 
 

ลงชื่อ (Signature)…………………………………………….......................ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy) 
 (               ) 
 

ลงชื่อ (Signature)…………………………………………….......................ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy) 
 (               ) 


