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Proxy Form B.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น........................................................................
Shareholders Registration No.

เขียนที่..........................................................
Written at
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.........................
Date
Month
Year

(1)

ข้ าพเจ้ า............................................................................................................สัญชาติ........................................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่.........................................................................................................................................................................................
Of

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
as a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..............................................เสียง ดังนี ้
holding a total number of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
 หุ้นสามัญ................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................เสียง
holding
ordinary shares and having the right to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................เสียง
holding
preference shares and having the right to vote equal to
votes,

(3)

ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
 1. ชื่อ.....................................................................................อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่..........................................................
Name
Age
Of
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต ..................................
Road
Tambon/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด ...............................................................................รหัสไปรษณีย์ ...............................................หรื อ
Province
Postal Code
or
 2. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 198 ซอยเจริ ญมิตร
Mr. Sutee Phongpaiboon, Independent Director
Age 57 years, Of 98, Soi Charoenmit, Sukhumvit
ถนน สุขมุ วิท 71
ตําบล/แขวง พระโขนงเหนือ
อําเภอ/เขต วัฒนา
Road Sukhumvit71
Tambon/Khwaeng Prakhanong Nuea Amphoe/Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
Province Bangkok Postal Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy where only one of them shall attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on 11 April 2022 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or on the date and at the time and place as the meeting
may be postponed.
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows:-
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
Agenda No. 1. To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2564
Agenda No. 2. To acknowledge the operating results and annual report of the Board of Directors for 2021
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ริ ายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 2564 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No. 3. To consider and approve the auditor’s report and the 2021 financial statements for the year ended on 31
December 2021
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกําไรเพื่อสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
Agenda No. 4. To consider and approve the suspension of allocation of profits to the legal reserve and the suspension of
dividend payment from the 2021 operating results
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ (1) การแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และ (2) การเพิ่มจํานวนกรรมการ จํานวน 1
ท่านและการแต่งตั ้งกรรมการใหม่
Agenda No. 5. To consider and approve (1) the election of directors to replace those retiring by rotation and (2) the increase of
one board seat and appointment of a new director
5.1 นายพลสิทธิ ภูมวิ สนะ (Mr. Phonlasit Phumiwasana)/แต่งตั ้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
5.2 นายฉาย บุนนาค (Mr. Shine Bunnag)/แต่งตั ้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
5.3 นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา (Mr. Apivut Thongkam)/แต่งตังแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
5.4 นายชาลี ดิษฐลักษณ (Mr. Chalie Dithaluksana)/แต่งตั ้งใหม่ (newly appointed)
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565
Agenda No. 6. To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for 2022
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตั ้งและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2565
Agenda No. 7. To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for 2022
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาให้ สตั ยาบันการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท อีเทอร์ นิตี ้ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ในจํานวน 168,000,000 บาท
ซึง่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
Agenda No. 8. To consider and ratify the grant of THB 168,000,000 financial assistance to Eternity Power Public Company
Limited, which is a connected transaction
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain

-หน้ าที่ 2/6-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวน
ไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรื อตราสารหนี ้ใด ๆ ซึง่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
Agenda No. 9. To consider and approve the grant of up to THB 300,000,000 revolving financial assistance to Eastern Power
Group Public Company Limited for a period of one year in the form of loans or debt instruments, which is a connected
transaction
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3
(AQUA-W3) จํานวน 2,956,228,261 หน่วยที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
Agenda No. 10. To consider and approve the issuance and offering of up to 2,956,228,261 units of the Warrants to Purchase
Ordinary Shares of Aqua Corporation Public Company Limited No. 3 (AQUA-W3) to the existing shareholders proportionate to
their respective shareholdings (Rights Offering)
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,985,450,000 บาท
เป็ นจํานวน 2,956,228,261 บาท ด้ วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยงั มิได้ มีการออกจําหน่ายจํานวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท และการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda No. 11. To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by THB 29,221,739 from the
registered capital of THB 2,985,450,000 to THB 2,953,228,261 by cancelling 58,443,478 authorized but unissued ordinary
shares at a par value of THB 0.50 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the
Company to be in line with the reduction of the registered capital
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,956,228,261 บาท
เป็ นจํานวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และการแก้ ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda No. 12. To consider and approve the increase of the registered capital of the Company by THB 2,364,982,609 from the
registered capital of THB 2,953,228,261 to THB 5,321,210,870 by issuing 4,729,965,218 newly issued ordinary shares at a par
value of THB 0.50 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line
with the increase of the registered capital
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights
Offering) แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
Agenda No. 13. To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of the
rights under the Warrants to Purchase Ordinary Shares of Aqua Corporation Public Company Limited No. 3 (AQUA-W3) and to
accommodate the issuance and offering of newly issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their
respective shareholdings (Rights Offering) under a general mandate
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับตราประทับของบริ ษัท และการแก้ ไขอํานาจกรรมการ
Agenda No. 14. To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company pertaining to the
Company’s seal and the amendment to the authority of directors
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 15. To consider other business (if any)
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove

 งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and not made on my/our behalf as the Company’s shareholder.
(6) ในกรณี ที่ ข้า พเจ้ า ไม่ ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ห รื อระบุไว้ ไม่ชัด เจนหรื อ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุม มี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the
same 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 the
proxy may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
(7) ผู้รับมอบฉันทะจะดําเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดําเนินการตามที่ได้ รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับ
ความเสียหายสามารถใช้ สทิ ธิดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชกั ชวนและผู้รับมอบฉันทะได้
The proxy shall comply with the instruction given by the grantor. If the proxy does not comply with the instruction given
by the grantor, the shareholder to whom damage is caused shall be entitled to take a legal action against the proxy solicitor and
the proxy.
คําเตือน: ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่ อนตัดสินใจมอบฉันทะ
Warning: Shareholders should study the agenda items in detail before appointing a proxy.

ลงชื่อ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)
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หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The shareholder cannot split the votes to different
proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form
B. enclosed herewith.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไป ใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 11 April 2022 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or
on the date and at the time and place as the meeting may be postponed.
วาระที่ .............................................................................................................................................................................................
Agenda No.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows: เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ .............................................................................................................................................................................................
Agenda No.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows: เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ .............................................................................................................................................................................................
Agenda No.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows: เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ .............................................................................................................................................................................................
Agenda No.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to my/our intention as follows: เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht stamp duty)

(ใช้ เฉพาะกรณีท่ ผี ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน้ )
(For shareholders who are recorded in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand as
the share depository and trustee)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น........................................................................
Shareholders Registration No.

เขียนที่..........................................................
Written at
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.........................
Date
Month
Year

(1)

(2)

ข้ าพเจ้ า............................................................................................................สัญชาติ........................................................................
We
Nationality
สํานักงานตั ้งอยูท่ ี่เลขที่..........................................................................................................................................................................
Of
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ……………………………………………………………………........
as the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..............................................เสียง ดังนี ้
holding a total number of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows:
 หุ้นสามัญ................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................เสียง
holding
ordinary shares and having the right to vote equal to
votes,
 หุ้นบุริมสิทธิ.............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................เสียง
holding
preference shares and having the right to vote equal to
votes,
ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
 1. ชื่อ.....................................................................................อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่..........................................................
Name
Age
Of
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต ..................................
Road
Tambon/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด ...............................................................................รหัสไปรษณีย์ ...............................................หรื อ
Province
Postal Code
or
 2. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 198 ซอยเจริ ญมิตร
Mr. Sutee Phongpaiboon, Independent Director
Age 57 years, Of 98, Soi Charoenmit, Sukhumvit ถนน
สุขมุ วิท 71
ตําบล/แขวง พระโขนงเหนือ
อําเภอ/เขต วัฒนา
Road Sukhumvit71
Tambon/Khwaeng Prakhanong Nuea Amphoe/Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
Province Bangkok Postal Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as our proxy where only one of them shall attend and vote on our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
to be held on 11 April 2022 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or on the date and at the time and place as the meeting may be
postponed.
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(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
We hereby authorize the proxy to vote on our behalf in this meeting as follows: มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
The proxy shall have the rights in relation to the total number of voting shares that we hold.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
The proxy shall have the rights in relation to the following:
 หุ้นสามัญ................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................เสียง
Ordinary share:
ordinary shares and having the right to vote equal to
votes,
 หุ้นบุริมสิทธิ.............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................เสียง
Preference share:
preference shares and having the right to vote equal to
votes,
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด......................................................เสี
ั้
ยง
total voting rights of
vote(s).

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
We hereby authorize the proxy to vote on our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
Agenda No. 1. To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2564
Agenda No. 2. To acknowledge the operating results and annual report of the Board of Directors for 2021
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ริ ายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 2564 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No. 3. To consider and approve the auditor’s report and the 2021 financial statements for the year ended on 31
December 2021
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกําไรเพื่อสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
Agenda No. 4. To consider and approve the suspension of allocation of profits to the legal reserve and the suspension of
dividend payment from the 2021 operating results
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และ (2) การเพิ่มจํานวนกรรมการ จํานวน 1
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ (1) การแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
ท่านและการแต่งตั ้งกรรมการใหม่
Agenda No. 5. To consider and approve (1) the election of directors to replace those retiring by rotation and (2) the increase of
one board seat and appointment of a new director
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows:5.1 นายพลสิทธิ ภูมวิ สนะ (Mr. Phonlasit Phumiwasana)/แต่งตั ้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)
 เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
5.2 นายฉาย บุนนาค (Mr. Shine Bunnag)/แต่งตั ้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)
 เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
5.3 นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา (Mr. Apivut Thongkam)/แต่งตังแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ (replacing those retiring by rotation)
 เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
5.4 นายชาลี ดิษฐลักษณ (Mr. Chalie Dithaluksana)/แต่งตั ้งใหม่ (newly appointed)
 เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565
Agenda No. 6. To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for 2022
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตั ้งและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2565
Agenda No. 7. To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for 2022
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 8 พิจารณาให้ สตั ยาบันการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท อีเทอร์ นิตี ้ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ในจํานวน 168,000,000 บาท
ซึง่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
Agenda No. 8. To consider and ratify the grant of THB 168,000,000 financial assistance to Eternity Power Public Company
Limited, which is a connected transaction
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวน
ไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรื อตราสารหนี ้ใด ๆ ซึง่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
Agenda No. 9. To consider and approve the grant of up to THB 300,000,000 revolving financial assistance to Eastern Power
Group Public Company Limited for a period of one year in the form of loans or debt instruments, which is a connected
transaction
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3
(AQUA-W3) จํานวน 2,956,228,261 หน่วยที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
Agenda No. 10. To consider and approve the issuance and offering of up to 2,956,228,261 units of the Warrants to Purchase
Ordinary Shares of Aqua Corporation Public Company Limited No. 3 (AQUA-W3) to the existing shareholders proportionate to
their respective shareholdings (Rights Offering)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,985,450,000 บาท
เป็ นจํานวน 2,956,228,261 บาท ด้ วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยงั มิได้ มีการออกจําหน่ายจํานวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท และการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda No. 11. To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by THB 29,221,739 from the
registered capital of THB 2,985,450,000 to THB 2,953,228,261 by cancelling 58,443,478 authorized but unissued ordinary
shares at a par value of THB 0.50 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the
Company to be in line with the reduction of the registered capital
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,956,228,261 บาท
เป็ นจํานวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และการแก้ ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
Agenda No. 12. To consider and approve the increase of the registered capital of the Company by THB 2,364,982,609 from the
registered capital of THB 2,953,228,261 to THB 5,321,210,870 by issuing 4,729,965,218 newly issued ordinary shares at a par
value of THB 0.50 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line
with the increase of the registered capital
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (AQUA-W3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights
Offering) แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
Agenda No. 13. To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of the
rights under the Warrants to Purchase Ordinary Shares of Aqua Corporation Public Company Limited No. 3 (AQUA-W3) and to
accommodate the issuance and offering of newly issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their
respective shareholdings (Rights Offering) under a general mandate
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับตราประทับของบริ ษัท และการแก้ ไขอํานาจกรรมการ
Agenda No. 14. To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company pertaining to the
Company’s seal and the amendment to the authority of directors
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 15. To consider other business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on our behalf as the proxy may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote according to our intention as follows: เห็นด้ วย…………………..เสียง  ไม่เห็นด้ วย…………………..เสียง  งดออกเสียง……………………..เสียง
Approve
vote(s)
Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s).
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and not made on our behalf as the Company’s shareholder.
(6) ในกรณี ที่ ข้า พเจ้ า ไม่ ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ห รื อระบุไว้ ไม่ชัด เจนหรื อ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุม มี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that we have not specified our voting intention on any agenda item or have not clearly specified the same 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 our behalf as the proxy may deem
appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with our
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by ourselves.
(7) ผู้รับมอบฉันทะจะดําเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดําเนินการตามที่ได้ รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับ
ความเสียหายสามารถใช้ สทิ ธิดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชกั ชวนและผู้รับมอบฉันทะได้
The proxy shall comply with the instruction given by the grantor. If the proxy does not comply with the instruction given
by the grantor, the shareholder to whom damage is caused shall be entitled to take a legal action against the proxy solicitor and
the proxy.
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คําเตือน: ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่ อนตัดสินใจมอบฉันทะ
Warning: Shareholders should study the agenda items in detail before appointing a proxy.

ลงชื่อ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ / Remark
1. หนั งสื อ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เ ฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้ นที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ น ผู้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are recorded in the register as foreign investors and have
appointed a custodian in Thailand to be the share depository and trustee
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents that are required to be attached to this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf; and
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person signing the Proxy Form is permitted to engage in the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The shareholder cannot
split the votes to different proxies to vote separately.
4.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
ตามแนบ
In case there are additional agenda items in addition to those specified above, additional details may be specified in the Attachment
to Proxy Form C. enclosed herewith.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
Proxy Appointment by a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไป ใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 11 April 2022 at 2.00 p.m. electronically (E-AGM) or
on the date and at the time and place as the meeting may be postponed.
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