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Guidelines for Registration, Vote, Proxy Appointment and Identification Documents Required.  
Meeting Registration 
1. The shareholders shall register for the meeting attendance from 11.30 p.m. onwards, at 13.30 hours 24th  March 2011 at  
Jupiter,  3rd  floor, Miracle Grand Convention Hotel, Vibhavadi-rangsit Road, Laksi, Don Muang , Bangkok In this 
connection, a barcode system for the registration is to be applied. Therefore, the notice for calling the meeting  and other 
documents delivered to each of the shareholders together with such notice on which the relevant barcode is printed should be 
brought and presented to the Company for meeting registration purpose. 
Appointment of Proxy 

 A proxy grantor must appoint and authorize only one proxy  to attend the meeting and cast the votes on his/her/its behalf  
and the number of shares held by such a proxy grantor may not be split for more than one proxy in order to separate the votes 
 A proxy grantor must fill in information in the proxy from and the signatures of both the proxy grantor and the proxy 
must be correctly placed therein. 
 A proxy must present and deliver the completed proxy form to the officer of the Company at the place of meeting prior to 
attending the meeting. 
Appointment of the director(s) as proxy 
 In the event that shareholder is unable to attend the Meeting in person, to appoint any other person or independent 
director  (specified by East Water)  as per document sent to shareholders along with the notice of  the Meeting 
 A proxy grantor must fill in the following names and information of the Company’s director in order to appoint a proxy: 
 Name of information of  both 2 directors must be specified in the proxy form in order of either one of such directors to be 
able to attend and vote in the Meeting on your behalf such that or if one of  2 directors is  not  available , another director will 
be able to do so. 
1. Mrs.Niskorn Tadthiemrom Age 62  years 

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 25 FL. Eastwater Building                       
1 Vipavadeerangsit Soi 5, Vipavadeerangsit Road, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900 
2.  Mr.Boonmee Juntaravong   Age 64  years     

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 25 FL. Eastwater Building                            
1 Vipavadeerangsit Soi 5, Vipavadeerangsit Road, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900 
 In event that a shareholder is desirous to appoint director as a proxy , shareholder should  use the Proxy 

Form B within 17th  March  2011 
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Documents Verifying Eligibility to Attend the Meeting 
1. In the event that the shareholder is a natural person: 
1.1 Attendance in person: A valid official ID card in where a photograph is shown, e.g. personal ID card, driver license, or 
passport. 
1.2 Attendance by proxy 
 A proxy form , the  form of which is attached hereto together with the notice for calling the meeting of the shareholders, 

that is completely filled, signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy, and together with 20 Baht of stamp 
duty affixed; 

 A copy of the proxy grantor’s official ID card as referred to in 1.1 certified true and correct by the proxy grantor; and 
 An original of the proxy’s official ID card as referred to in 1.1 
2. In the event that the shareholder is a juristic person: 
2.1 Attendance in person by an authorized representative of the shareholder: 
 An original of such authorized representative’s official ID card as referred to in 1.1; and 
 A copy of the Affidavit of Certificate of Incorporation of the shareholder showing that the name of the person who signs 

in the proxy grantor is an authorized representative of the shareholder having power and authority to act on the 
shareholder’s behalf and such copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified true and correct by 
such authorized representative 

 2.2 Attendance by proxy: 
 A proxy form , the  form of which is attached hereto together with the notice for calling the  general meeting of the 

shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy, and together with 20 
Baht of stamp duty affixed; 

 A copy of the Affidavit of Certificate of Incorporation of the shareholder showing that the name of the person who signs 
in the proxy grantor is an authorized representative of the shareholder having power and authority to act on the 
shareholder’s behalf and such copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified true and correct by 
such authorized representative.;  

 A copy of valid official ID card containing detail and information as referred to in 1.1 of the authorized representative 
who signs in the proxy form as the proxy grantor, certified true and correct by such authorized representative; and 

 An original of the proxy’s official ID card as referred to in 1.1 
3. In the event that the shareholder is a non- Thai shareholder of is a juristic person incorporated under foreign laws: 
Provisions specified in paragraphs no. 1 and 2 above shall be applied mutatis mutandis to a non-Thai shareholder or, as the 
case may, be a shareholder which is juristic person incorporated under foreign laws subject to the following conditions: 
 Affidavit or Certificate of Incorporation of such juristic person may be issued by either the governmental authority of the 

country in where such juristic person is situated or by an officer of such juristic person, provided  that such an Affidavit 
or Certificate of Incorporation must contain the name of the juristic person, the address of the head office of the juristic 
person, the name(s) of the person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person together with any restrictions 
or conditions of the power of such person(s); and 

 English translation is required to be attached for any original document which is not made in English and such translation 
must be certified by the authorized representative(s) of such juristic person. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)       

Proxy Form A. 

เขียนท่ี (Written at)............................................ 

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

 Date………….Month…………………….…Year…………
  

ขา้พเจา้(I/We)..........................................................................................................อาย(ุage)…………ปี(years)สญัชาติ(nationality)................. 

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

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

  เป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษทั  จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั  (มหาชน) Being a shareholder of Eastern Water 

Resources Development and Management Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม (holding shares at the total amount of)................................... หุ้น(shares) และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั

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

      ขอมอบฉนัทะให ้(Hereby appoint)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2553 

ในวนัพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลกัส่ี       

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on  Thursday 24th 

March 2011, at Jupiter Room, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel  located at Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang, Bangkok 10210 

or at any adjournment thereof to any date, time and venue) 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

(I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting.) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูม้อบฉนัทะ(Shareholder) 
  ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

หมายเหตุ/Remark   ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and 
appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht) duty stamp) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 

Proxy Form B. 
                                เขียนท่ี (Written at)...................................................... 

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

 

 ขา้พเจา้(I/We).................................................................................อาย(ุage)…………ปี(years)สัญชาติ(nationality)................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี(Residing  no.)................. ถนน(Road)........................................ต าบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)................................ 

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

 เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากดั  (มหาชน) 

Being a shareholder of Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

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

เท่ากบั (have the right to vote equal to) .........................เสียง (votes)  

ขอมอบฉนัทะให ้(Hereby appoint)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2553 

ในวนัพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลกัส่ี       

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours Thursday 24th March 

2011, at Jupiter Room, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel  located at Vibhavadi-Rangsit, Laksi, Don Muang, Bangkok 10210 or at any 

adjournment thereof to any date, time and venue) 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

 I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp) 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

Agenda 1  : To inform the meeting. 

  ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 

  This  agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledge   

 
ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552  

Agenda 2  : To acknowledge the Minutes of 2009 Annual General Shareholders’ Meeting. 

  ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 

  This  agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledge   

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี  2553  

Agenda 3 : To consider the Board of Directors’ report on the 2010 Company’s performance.  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

 independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the  
shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2553 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 

Agenda 4:  To consider and approve the Balance Sheet and Income Statement for the year ended  December 31, 2010. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

                 independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to   

               the shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2554 
Agenda 5 :  To consider and appoint the external auditors and Auditor’s fees for year 2011. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the 
shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 12 ข้อ รวมเป็น

วัตถุประสงค์ท้ังส้ิน 37 ข้อ 

Agenda 6: To consider the amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association  with regard to the addition 
of 12 Objectives, making a total of 37 Objectives. 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  
independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the 
shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 (1) 

Agenda 7: To consider the amendment of the Company’s Articles of Association  in article 40(1). 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the 

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

Agenda 8: To Consider and approve the cancellation of the remaining amount of the unissued debentures and the approval of the 

newly 5 billion Baht.  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the 

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 9   เร่ืองพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรประจ าปี และจ่ายเงินปันผล 
Agenda 9 : To consider and approve the  net profit allocation and dividend payment.  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

Agenda 10:   To Appoint new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote according to the 
shareholder’s requirement as follows.) 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall 
vote independently as to his /her consideration) 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote  
 according to the shareholder’s requirement as follows.) 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appointment of each Director 

  1. นายวเิศษ ช านาญวงษ ์ Mr. Wiset  Chamnarnwong 
 เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

2. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา  Pol.Maj.Gen. Pimol  Sinthunava 
 เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

3. นายเพ่ิมศกัด์ิ  รัตนอุบล  Mr. Permsak  Rattana-ubon 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

4. นายประพนัธ ์ อศัวอารี    Mr. Praphant  Asava-aree 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)     

  5. ช่ือกรรมการ(name).......................................................... .......................................................................  

เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
  6. ช่ือกรรมการ(name).......................................................................................... .......................................  

เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
  7. ช่ือกรรมการ(name).......................................................................................................................... ....... 

  เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

  8. ช่ือกรรมการ(name)............................................................................................................................. .... 

  เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 11 เร่ืองพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2554 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 

31 ธันวาคม 2554) 

Agenda 11: To consider and approve of the remuneration and the benefit of the Directors of the Company for 2011 (from January 1 –  
December 31, 2011)  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  
independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda 12: Other matters (if any). 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall  

 vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the  

   shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)     งดออกเสียง(Abstain) 

  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a 
shareholder. 
  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or 
passes resolution in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition 
of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

  I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting, except for the case that the proxy holder do not 
cast the vote as specified in this proxy form. 
    ลงช่ือ(Signature)………………………………………………........ผูม้อบฉนัทะ(Shareholder) 
 (                ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)   ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)   ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
หมายเหตุ/Remark 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A share holder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not to split shares a nd 

appoint more than on proxy holder in order to split  votes. 
2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in 
meeting. The proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก    จ  ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553  ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอน

เวนชัน่  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  (only one of 

them as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General Shareholders' Meeting  (at 13.30 hours on 24th  March 2011, at Jupiter  

Room, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel  located at Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang, Bangkok 10210 or at any adjournment 

thereof to any date, time and venue) 
  

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  
independently as to his /her consideration) 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote  
according to the shareholder’s requirement as follows.) 

   เห็นดว้ย Approve   ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject).................................................................................................................. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  
independently as to his /her consideration) 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote  
according to the shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดว้ย Approve   ไม่เห็นดว้ย Disapprove   งดออกเสียง Abstain 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject)......................................................................................................  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote  

according to the shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดว้ย Approve   ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 

 

 ลงช่ือ(Signature)                                                                            ผูม้อบฉนัทะ(Shareholder) 
  ( ) 
  

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
Proxy Form C 

(ส าหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

เขียนที่ (Written at).......................... 
วนัที่.................เดือน............................พ.ศ...............

 Date………….Month…………………….…Year…………… 
                                             

ขา้พเจา้(I/We).............................................................................อาย(ุage)…………ปี(years)สัญชาติ(nationality)................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี(Residing  at)................. ถนน(Road)........................................ต าบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)................................ 

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

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian)  ใหก้บั..............................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ     

บริษัท  จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากดั  (มหาชน)  as a custodian of……………………………….who is a 

shareholder of  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

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

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

 ขอมอบฉนัทะให ้Hereby appoint 

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

บา้นเลขท่ี(Residing  at)............ถนน(Road)........................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)................................. 

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

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

บา้นเลขท่ี(Residing  at)............ถนน(Road)........................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)................................. 

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

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

บา้นเลขท่ี(Residing  at)............ถนน(Road)........................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)................................. 

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2553 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน่  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลกัส่ี เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on 24th March 2011, 

at Jupiter Room, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel  located at Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang, Bangkok 10210  or at any 

adjournment thereof to any date, time and venue) 
 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี I/We authorize the Proxy to vote on 
my/our behalf at the Meeting as follows: 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได(้Grant Proxy the total amount of shares holding and    
   entitled to vote.) 

  มอบฉนัทะเพียงบางส่วนคือ หุน้สามญั..................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................เสียง (Grant partial shares 

of ordinary share…………shares and entitled to voting right……………..votes) 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp) 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

Agenda 1  : To inform the meeting. 

  ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 

  This  agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledge   
 

 

ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 

Agenda 2  : To acknowledge the Minutes of 2009 Annual General Shareholders’ Meeting.  

  ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบ 

  This  agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledge   
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท  ประจ าปี  2553  

Agenda 3 : To consider the Board of Directors’ report on the 2010 Company’s performance.  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

 independently as to his /her consideration) 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the  
 shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบดุลและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2553 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 

Agenda 4:  To consider and approve the Balance Sheet and Income Statement for the year ended   December 31, 2010. 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

                 independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to   

               the shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2554 
Agenda 5 :  To consider and appoint the external auditors and Auditor’s fees for year 2011. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the 
shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 12 ข้อ รวมเป็น

วัตถุประสงค์ท้ังส้ิน 37 ข้อ 

Agenda 6: To consider the amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association  with regard to the addition 
of 12 Objectives, making a total of 37 Objectives.     

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  
independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the 
shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 (1) 

Agenda 7: To consider the amendment of the Company’s Articles of Association  in article 40(1). 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  
independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the 
shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติให้บริษัทออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

Agenda 8: To Consider and approve the cancellation of the remaining amount of the unissued debentures and the approval of the 

newly 5 billion Baht.  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the 

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 
ระเบียบวาระที่ 9   เร่ืองพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรประจ าปี และจ่ายเงินปันผล 

Agenda 9 : To consider and approve the net profit allocation and dividend payment.  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

 

 

 



Proxy Form 
Page 13 of 15 

 

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

Agenda 10:   To Appoint new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.  

          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  
independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote according to the 
shareholder’s requirement as follows.) 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall 

vote independently as to his /her consideration) 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote  
 according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appointment of each Director 

  1. นายวเิศษ ช านาญวงษ ์ Mr. Wiset  Chamnarnwong 
 เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

2. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา  Pol.Maj.Gen. Pimol  Sinthunava 
 เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

3. นายเพ่ิมศกัด์ิ  รัตนอุบล  Mr. Permsak  Rattana-ubon 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

4. นายประพนัธ ์ อศัวอารี    Mr. Praphant  Asava-aree 

เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

   5. ช่ือกรรมการ(name)............................................................................................................................. .... 

เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
  6. ช่ือกรรมการ(name)............................................................................................................................. .... 

เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
  7. ช่ือกรรมการ(name)............................................................................................................................. .... 

  เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

  8. ช่ือกรรมการ(name).................................................................................................................................  

  เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 11 เร่ืองพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2554 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 

– 31 ธันวาคม 2554) 

Agenda 11: To consider and approve of the remuneration and the benefit of the Directors of the Company for 2011  
(from January 1 – December 31, 2011)  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร (The proxy holder shall vote  
independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดว้ย (Approve)                                 ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 12: Other matters (if any). 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall  
 vote independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี (The proxy holder shall vote according to the  
   shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย(Disapprove)     งดออกเสียง(Abstain) 

  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or pass es 
resolution in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or additio n of any 
fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.  
  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting, except for the case that the proxy holder  do not 
cast the vote as specified in this proxy form. 
 ลงช่ือ(Signature)                                                                            ผูม้อบฉนัทะ(Shareholder) 
  ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น Only foreign shareholders as registered in the registration book who have 
custodian in Thailand can use the Proxy Form C 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง  ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A 
shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.  

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ค.  ตามแนบ In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy holder may 
use the Attachment to Proxy Form C.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั   จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก    จ  ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2553  วนัพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์         

คอนเวนชัน่  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   (only one 

of them as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General Shareholders' Meeting  (at 13.30 hours on 24th March 2011, at 

Jupiter  Room, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel  located at Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Don Muang, Bangkok 10210 or at any 

adjournment thereof to any date, time and venue) 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) ..................................................................................................................  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  independently as to 
his /her consideration) 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows.) 

เห็นดว้ย Approve ………….เสียงvotes     ไม่เห็นดว้ยDisapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียงVotes 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject).............................................................................................................. .... 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote independently as  
to his /her consideration) 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote  according to the shareholder’s 
requirement as follows.) 

เห็นดว้ย Approve ………….เสียงvotes     ไม่เห็นดว้ยDisapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียงVotes 

 ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject)..................................................................................................................  
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี(The proxy holder shall vote  according to the shareholder’s 

requirement as follows.) 

เห็นดว้ย Approve ………….เสียงvotes     ไม่เห็นดว้ยDisapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียงVotes 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 

 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูม้อบฉนัทะ(Shareholder) 
  ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรั้บมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

 


