
หนงัสือมอบฉนัทะ  
หนา้ 1 ของ 15 หนา้ 

 

 

ค าชีแ้จงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.การลงทะเบียน 

1.1 ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่  29 มีนาคม 2555 เป็นต้นไปเร่ิมประชุม

เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่  

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

1.2 บริษัท จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน

มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

2. การมอบฉันทะ 

 ผู้มอบฉนัทะต้องมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนโดยไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีง 

 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะให้
ถกูต้องครบถ้วน 

 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าที่บริษัท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้า
ประชมุ 

3. การให้กรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้

บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดเข้าร่วมประชุมดงักลา่วได้ ทัง้นี ้
บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะมาพร้อมนีแ้ล้ว 

 ในการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ เน่ืองจากใน
กรณีที่ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม
ออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ 

 ผู้มอบฉนัทะโปรดระบช่ืุอ และรายละเอียดกรรมการบริษัทตามรายละเอียดดงันี ้
1. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี 

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25                                

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

2. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล กรรมการอิสระ  อายุ 61 ปี 

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25                                    

เลขที ่1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ในกรณีประสงค์ให้กรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และส่งหนังสอืมอบ

ฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าเพื่อให้ถงึบริษัท ภายในวนัพฤหัสบดทีี่ 22 มีนาคม 2555 

 

 

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 8 
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หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้ นและยังไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 หนงัสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึง่กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และ
ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยบริษัทจะจดัให้มีการจ าหน่ายอากรแสตมป์ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วม
ประชมุ 

 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นท่ีมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกต้อง 

 เอกสารส่วนราชการของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

 ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนท่ีมีอ านาจกระท าการแทนนิติ

บคุคล  และประทบัตราบริษัท(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซึง่ได้กรอกข้อมลูถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนท่ีมีอ านาจกระท าการแทนนิติ

บุคคล  และประทบัตราบริษัท(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท า

การแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และ

ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงันี ้

 หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของ

นิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นีจ้ะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากัด

อ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

 เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนท่ีมีอ านาจกระท าการแทนนิติ

บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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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 (or) 
 

 (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 (or) 
  

(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 2554 

ในวนัพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน่  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลกัส่ี       

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2011 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on  Thursday 29th 

March 2012, 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 (or) 

 (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 (or) 

 (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 2554 

ในวนัพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน่  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลกัส่ี       

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2011 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours Thursday 29th March 

2012, 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) 

 



หนงัสือมอบฉนัทะ  
หนา้ 5 ของ 15 หนา้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

Agenda 1 : To inform the meeting. 

  ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553  

Agenda 2 : To acknowledge the Minutes of 2010 Annual General Shareholders’ Meeting. 

  ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2554  

Agenda 3 : To acknowledge the Board of Directors’ report on the 2011 Company’s performance.  

       ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59 

Agenda 4 : To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association  : Article 40; Article 52; Article 53; 

Article 54; and Article 59. 

  (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) 
 
ระเบียบวาระที ่  5   เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2554  (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) 

Agenda 5 : To consider and approve the Statement of Financial Position, and Income Statement for the year ended.                            
(1st January – 31st December 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) 

 

 
 



หนงัสือมอบฉนัทะ  
หนา้ 6 ของ 15 หนา้ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2555 
Agenda 6 : To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and the auditor’s remuneration for the year 2012. 
 (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   เร่ืองพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรประจ าปี และจ่ายเงินปันผล 
Agenda 7 : 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) 

 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

Agenda 8 :  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. นายชาญชยั สุนทรมฏัฐ ์ Mr. Charnchai  Soontharamut 
 เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์       Mr. Somchai   Choomrat 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  
3. นางอรุณี  อคัรประเสริฐกุล  Mrs. Arunee    Arkaraprasertkul 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

4. นางน ้าฝน รัษฎานุกลู     Mrs. Namphon   Rassadanukul 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)     

   
 



หนงัสือมอบฉนัทะ  
หนา้ 7 ของ 15 หนา้ 

 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2555 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 

31 ธันวาคม 2555) 

Agenda 9 : To consider and approve of the remuneration and the benefit of the Directors of the Company for the year 2012.             
(from 1st January  – 31st December  2012)  

  (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 10  พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda 10 : 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 agenda specified above, including the case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนงัสือมอบฉนัทะ  
หนา้ 8 ของ 15 หนา้ 

 

  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 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. 
2. ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่ระเบียบวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ         
          In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting. The proxy holder may u se 

the Attachment to Proxy Form B. 



หนงัสือมอบฉนัทะ  
หนา้ 9 ของ 15 หนา้ 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก    จ  ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2554  ในวนัพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2555 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 2011 Annual General Shareholders' Meeting  (at 13.30 hours on 29th  March 2012, 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) 

เขียนท่ี (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 2554 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 มีนาคม 2555 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 2011 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on 29th March 2012, 

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 acknowledgement   

 
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553  

Agenda 2 : To acknowledge the Minutes of 2010 Annual General Shareholders’ Meeting. 

  ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2554  

Agenda 3 : To acknowledge the Board of Directors’ report on the 2011 Company’s performance.  

       ระเบียบวาระน้ีไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40, 52, 53, 54 และ 59 

Agenda 4 : To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association  : Article 40; Article 52; Article 53; 

Article 54; and Article 59. 

  (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) 
 
ระเบียบวาระที ่  5   เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลก าไรขาดทุนประจ าปี 2554  (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) 

Agenda 5 : To consider and approve the Statement of Financial Position, and Income Statement for the year ended.                            
(1st January – 31st December 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  เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2555 
Agenda 6 : To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and the auditor’s remuneration for the year 2012. 
 (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   เร่ืองพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรประจ าปี และจ่ายเงินปันผล 
Agenda 7 : 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) 

 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

Agenda 8 :  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. นายชาญชยั สุนทรมฏัฐ ์ Mr. Charnchai   Soontharamut 
 เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

2. นายสมชาย ชุ่มรัตน์       Mr. Somchai    Choomrat 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  
3. นางอรุณี  อคัรประเสริฐกุล  Mrs. Arunee     Arkaraprasertkul 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

4. นางน ้าฝน รัษฎานุกลู     Mrs. Namphon   Rassadanukul 
เห็นดว้ย (Approve)   ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)     
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ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2555 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 

31 ธันวาคม 2555) 

Agenda 9 : To consider and approve of the remuneration and the benefit of the Directors of the Company for the year 2012.             
(from 1st January  – 31st December  2012)  

  (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 10   พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda 10 : 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 passes 
resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.  
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  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.  น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 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 านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (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. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง   ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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. ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระท่ีจะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกวา่ระเบียบวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า
ต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ 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.  



หนงัสือมอบฉนัทะ  
หนา้ 15 ของ 15 หนา้ 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั   จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก    จ  ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2554  วนัพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2555 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 29th March 2012, 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 ………….เสียง votes     ไม่เห็นดว้ย Disapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียง votes 

 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 ………….เสียง votes     ไม่เห็นดว้ย Disapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียง votes 

  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 ………….เสียง votes     ไม่เห็นดว้ย Disapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียง votes 
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) 
 ( ) 
 

 


