
 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 68 จาก 85 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจน ตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 
Proxy (Form A) 

 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 

 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 

 Date                     Month                                     Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 
            I/We Nationality   
 อยู่บ้านเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อําเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ         บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of  Thai Tap Water Supply Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้

 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 

 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 

 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย) 

  Hereby appoint (Shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment) 

 1. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 

                      Name                                                                                          age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 

Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 

Province   Postal Code      or 

 2. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี .............................................. 

      Name                                                                                         age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 

Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 

Province   Postal Code      or 

 3. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................ 

                      Name                                                                                          age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 

Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 

Province   Postal Code       
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัศกุร์ท่ี14 

มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2014 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 

on date 14th March 2014 at 2.00 p.m. at Landmark Ballroom, The Landmark Bangkok, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may 

be adjourned. 

ติดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
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  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้

กระทําเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the 

actions performed by myself/ourselves. 

 

 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

 ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

Note: 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. 

 

 

 

 

 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

Proxy Form B 
 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 

 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 

 Date                     Month                                     Year 

 

 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 

            I/We Nationality
   

 อยู่บ้านเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อําเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ         บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of  Thai Tap Water Supply Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้

 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 

 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 

 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  Hereby appoint 

 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 

                        Name                                                                                            age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 

 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 

                        Name                                                                                           age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 

 3.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 

                        Name                                                                                           age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province   Postal Code       
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันศุกร์ท่ี14 มีนาคม 

2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2014 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on date 

14th March 2014 at 2.00 p.m. at Landmark Ballroom, The Landmark Bangkok Metropolis or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

ติดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  

 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 

 Agenda Item 1  Approval of the Minutes of the 2013 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

   Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 2 รับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556  

  Agenda Item 2 Acknowledgement of 2013 Annual Performance Report  
 

  วาระท่ี 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2556 

 Agenda Item 3 Acknowledgement of 2013 Interim Dividend Payment 
 

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของบริษัทฯ 

  Agenda Item 4 Approval of the 2013 Financial Statements 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรสทุธิ ประจําปี 2556 

  Agenda Item 5 Approval of 2013 Net Profit Appropriation 

  วาระท่ี 5.1 อนมุตัจิดัสรรกําไรสทุธิไปสํารองอ่ืน 

  Agenda Item 5.1 Approval of 2013 Net Profit Allocation to Other Reserve 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 5.2 อนมุตัจ่ิายเงินปันผล 

  Agenda Item 5.2 Approval of Dividend Payment 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 6 พิจาราอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทน 

  Agenda Item 6 Approval of Appointment of Auditor and Determination of Remuneration 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  Agenda Item 7 Approval of Annual Appointment of Directors 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

    The appointment of certain directors  

    1. ดร.ทนง พิทยะ 

     Dr.Thanong Bidaya 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor  Against     Abstain 

    2. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 

     Mr.Phairuch Mekarporn 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

    Favor  Against      Abstain 

    3.  นายเรียวทาโร ซูมิ 

     Mr.Ryotaro Sumi     

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

    Favor  Against      Abstain 

    4. นายโทโมโนริ ซูซูกิ 

     Mr.Tomonori Suzuki 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

    Favor  Against     Abstain 
 

  วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

  Agenda Item 8 Approval of Determination of Director’s Remuneration 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
  

  วาระท่ี 9     พิจารณาอนมุตัเิปล่ียนช่ือบริษัท 

  Agenda Item 9 Approval of Changing of Company’s Name 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
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  วาระท่ี 10     พิจารณาอนมุตักิารเปล่ียนตราประทบับริษัท 

  Agenda Item 10 Approval of Changing of Company’s Seal 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 11     พิจารณาอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบับริษัท (ข้อ 1 ข้อบงัคบัของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) ) 

  Agenda Item 11 Approval of Amendment of the Company’s Memorandum of Association (Clause 1. Company’s Name) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 12     พิจารณาอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบับริษัท (ข้อ 41 ตราประทบัของบริษัท) 

  Agenda Item 12 Approval of Amendment of the Article of Association (Clause 41. Company’ Seal) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 13     พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  Agenda Item 13 Other Matters (if any) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 

myself/ourselves in the position of shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ

แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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. 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to 

be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                              ( ...............................................................) 

หมายเหต/ุRemarks 
 

1.   ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 

3.   กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 

  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. 
 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Thai Tap Water Supply Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 วนัศกุร์ท่ี14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร หรือท่ี

จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 For the meeting of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2014 on date 14th March 2014 at 2.00 p.m. at Landmark Ballroom, 

The Landmark Bangkok, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  วาระท่ี …………………. เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 
  Agenda Item Matter Director Vote 
 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 

 

 ลงช่ือ/Signed………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

 (........................................................) 

  วนัท่ี/Date……………………………..                                                                                                     

 

 

 ลงช่ือ/Signed………………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                                                (........................................................) 

   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รัฝากและดูแลหุ้น 

Proxy Form C 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 
 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 

 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 

 Date                     Month                                     Year 

 

 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 

            I/We Nationality
   

 อยู่บ้านเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อําเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ         บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of  Thai Tap Water Supply Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้

 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 

 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 

 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  Hereby appoint 

 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 

                        Name                                                                                            age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 

 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 

                        Name                                                                                           age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 

 3.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 

                        Name                                                                                           age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province   Postal Code       
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันศุกร์ท่ี14 มีนาคม 

2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2014 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on date 

14th March 2014 at 2.00 p.m. at Landmark Ballroom, The Landmark Bangkok Metropolis or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

ติดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  

 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 

 Agenda Item 1  Approval of the Minutes of the 2013 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

   Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 2 รับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556  

  Agenda Item 2 Acknowledgement of 2013 Annual Performance Report  
 

  วาระท่ี 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2556 

 Agenda Item 3 Acknowledgement of 2013 Interim Dividend Payment 
 

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของบริษัทฯ 

  Agenda Item 4 Approval of the 2013 Financial Statements 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรสทุธิ ประจําปี 2556 

  Agenda Item 5 Approval of 2013 Net Profit Appropriation 

  วาระท่ี 5.1 อนมุตัจิดัสรรกําไรสทุธิไปสํารองอ่ืน 

  Agenda Item 5.1 Approval of 2013 Net Profit Allocation to Other Reserve 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 5.2 อนมุตัจ่ิายเงินปันผล 

  Agenda Item 5.2 Approval of Dividend Payment 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 6 พิจาราอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทน 

  Agenda Item 6 Approval of Appointment of Auditor and Determination of Remuneration 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  Agenda Item 7 Approval of Annual Appointment of Directors 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

    The appointment of certain directors  

    1. ดร.ทนง พิทยะ 

     Dr.Thanong Bidaya 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor  Against     Abstain 

    2. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 

     Mr.Phairuch Mekarporn 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

    Favor  Against      Abstain 

    3.  นายเรียวทาโร ซูมิ 

     Mr.Ryotaro Sumi     

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

    Favor  Against      Abstain 

    4. นายโทโมโนริ ซูซูกิ 

     Mr.Tomonori Suzuki 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

    Favor  Against     Abstain 
 

  วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

  Agenda Item 8 Approval of Determination of Director’s Remuneration 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
  

  วาระท่ี 9     พิจารณาอนมุตัเิปล่ียนช่ือบริษัท 

  Agenda Item 9 Approval of Changing of Company’s Name 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
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  วาระท่ี 10     พิจารณาอนมุตักิารเปล่ียนตราประทบับริษัท 

  Agenda Item 10 Approval of Changing of Company’s Seal 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 11     พิจารณาอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบับริษัท (ข้อ 1 ข้อบงัคบัของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) ) 

  Agenda Item 11 Approval of Amendment of the Company’s Memorandum of Association (Clause 1. Company’s Name) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 12     พิจารณาอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบับริษัท (ข้อ 41 ตราประทบัของบริษัท) 

  Agenda Item 12 Approval of Amendment of the Article of Association (Clause 41. Company’ Seal) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี 13     พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  Agenda Item 13 Other Matters (if any) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  Favor Against Abstain 
 

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 

myself/ourselves in the position of shareholder. 

(8) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ

แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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. 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to 

be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

 

หมายเหต/ุRemarks 
 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทสและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

 เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

 This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.  
 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Evidences showing with Proxy Form are 

          (1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผุ้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

  Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 

          (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

  Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business. 
 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ 

 ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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. 
  

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
 

5.   กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.

ตามแนบ 

  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 C as 

 attached 
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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รัฝากและดูแลหุ้น 

Proxy Form C 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Thai Tap Water Supply Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 วนัศกุร์ท่ี14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร หรือท่ี

จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 For the meeting of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2014 on date 14th March 2014 at 2.00 p.m. at Landmark Ballroom, 

The Landmark Bangkok, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
   Agenda Item Matter Director Vote 
 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 

 

                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 

 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                               ( ...............................................................) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง  ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  ลงวนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์  2542  

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี  ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย       และเพ่ือให้การ

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น  บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดง

ความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดง

ความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders’ 

meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow.  This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties.  Accordingly, 

the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to 

attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company 

reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the company’s sole discretion. 

 

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person 

 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย/ Thai nationality 

       (ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise 

officer); or 

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 

  In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 

    (ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

  Passport of the shareholder; or 

    (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 

  In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport in (in case of a foreigner) of the proxy. 

2. นิตบิุคคล/ Juristic person 

 2.1  นิตบิุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/Juristic person registered in Thailand 

  (ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

   Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and 

  (ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

   Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card 

or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

 2.2 นิตบิุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 

  (ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 

   Corporate affidavit; and 

  (ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

   Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card 

or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

 A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such 

documents or evidence should be notarized by a notary public. 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.00-13.45 น. ของวันท่ี 14  มีนาคม 

2557  เป็นต้นไป 

 A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for registration during 12.00-13.45 p.m. on   14th  March 2014 at 

the meeting place. 
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