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คําช้ีแจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเขารวมประชุมผูถือหุน 

1. การลงทะเบียน 

1.1 ผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 11.30 น. ของวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เปนตนไป เริ่ม

ประชุมเวลา 13.30 น. ณ หองจูปเตอร ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

1.2 บริษัทจะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น จึงขอใหผูเขาประชุมโปรดนําแบบฟอรม

ลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียนดวย 

2. การมอบฉันทะ 

 ผูมอบฉันทะตองมอบใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง 

 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะให
ถูกตองครบถวน 

 ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาที่บริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขา
ประชุม 

3. การใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะให
บุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน หรือทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดเขารวมประชุมดังกลาวได ทั้งนี้
บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพรอมนี้แลว 

 ในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระ เนื่องจากใน
กรณีที่ทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการท่ีเขารวมประชุมไดจะเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุม
ออกเสียงลงคะแนนแทนทานได 

 ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อ และรายละเอียดกรรมการอิสระตามรายละเอียดดังนี้ 
1. นายชนินทร  เย็นสุดใจ   กรรมการอิสระ อายุ 53 ป 

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก  อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25 

เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

2. นายไทยรัตน  โชติกะพุกกะณะ   กรรมการอิสระ อายุ 60 ป 

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก  อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25 

เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

3. พล.อ ชูชัย บุญยอย    กรรมการอิสระ  อายุ 62 ป 

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก  อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25 

เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
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ในกรณีประสงคใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ 

สงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัท ภายในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 โดยสงมา

ที่ 

สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญและเลขานุการบริษัท 
อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

  



ส่ิงที่สงมาดวย 7 

คําชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเขารวมประชุมผูถือหุนหนา 3 | 17 

 

หลักฐานการแสดงตนในการเขารวมประชุม 
 

1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม

หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

 หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผู
มอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท โดยบริษัทจะจัดใหมีการจําหนายอากรแสตมป 
ณ จุดตรวจเอกสารกอนเขารวมประชุม 

 สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุนที่มีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบฉันทะลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูรับมอบฉันทะลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

2. ผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน อายุไมเกิน 3 เดือน  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูแทนที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  และประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทน
ซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีผูแทนของผูถือหุนที่มอบฉันทะเขารวมประชุม 

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ
ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน อายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูแทนที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  และประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทน
นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูรับมอบฉันทะลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติ

บุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้ 

 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู หรือโดย
เจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพรอมดวย และใหผูแทนที่มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 



ส่ิงที่สงมาดวย 7 

คําชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเขารวมประชุมผูถือหุนหนา 4 | 17 

 

 หากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศ ตองมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจคลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และนําไปรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุล
ไทย หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนอีกช้ันหนึ่ง 

บริษัทขอสงวนสิทธิไมรับลงทะเบียนใหแกผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะนําเอกสารมาไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามเงื่อนไข  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

Proxy Form A. 

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

วันที่ ........... เดือน ...................................... พ.ศ. .................. 

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

ขาพเจา(I/We)........................................................................................อายุ(age)..............ป(years)สัญชาติ(nationality).................. 

อยูบานเลขที่(Residing  No.)................. ถนน(Road).........................................................ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)................................. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)...........................................จังหวัด (Province)........................................ รหัสไปรษณีย(Postal Code)....................... 
 

เปนผูถือหุนของ  บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด  (มหาชน) 

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม (holding shares at the total amount of)................................... หุน(shares) และออกเสียงลงคะแนนได

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

ขอมอบฉันทะให (Hereby appoint)  

(1)ช่ือ (name)............................................................................................................................อายุ(age).......................... ป(years) 

อยูบานเลขที่(Residing  no.)..........................ถนน(Road)....................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จังหวัด(Province).................................รหัสไปรษณีย(Postal Code)....................  หรือ (or) 

(2)ช่ือ (name)..............................................................................................................................อายุ(age)........................ ป(years) 

อยูบานเลขที่(Residing  no.)..........................ถนน(Road)....................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จังหวัด(Province).................................รหัสไปรษณีย(Postal Code)....................  หรือ (or) 

(3)ช่ือ (name)..............................................................................................................................อายุ(age)........................ ป(years) 

อยูบานเลขที่(Residing  no.)..........................ถนน(Road)....................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จังหวัด(Province).................................รหัสไปรษณีย(Postal Code).................... 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.  ณ  หองจูปเตอร ช้ัน 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนช่ัน  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลักส่ี  

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2012 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on  

Tuesday 30th April 2013, 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) 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

 ลงช่ือ(Signature)  ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 
  ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

หมายเหตุ/Remark   ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไดA 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. 

ปดอากรแสตมป 20 บาท

(20 Baht duty stamp)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

Proxy Form B. 
เขียนท่ี (Written at)....................................................... 
วันท่ี .......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
Date..............Month................................Year............. 

 

ขาพเจา(I/We)................................................................................อาย(ุage)............ป(years)สัญชาติ(nationality)............. 

อยูบานเลขท่ี(Residing  No.)................ ถนน(Road)..................................................ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)........................ 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)......................................จังหวัด (Province).................................. รหัสไปรษณีย(Postal Code).................. 

เปนผูถอืหุนของ  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากัด  (มหาชน) 

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

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม(holding shares at the total amount of)...................................  หุน (shares) ออกเสียง

ลงคะแนนไดเทากับ (have the right to vote equal to) .........................เสยีง (votes)  

ขอมอบฉันทะให (Hereby appoint)  

(1)ชื่อ (name)...............................................................................................................อาย(ุage)....................... ป(years) 

อยูบานเลขท่ี(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวัด(Province)............................รหัสไปรษณยี(Postal Code)................หรือ (or) 

(2)ชื่อ (name)...............................................................................................................อาย(ุage)....................... ป(years) 

อยูบานเลขท่ี(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวัด(Province)............................รหัสไปรษณยี(Postal Code)................หรือ (or) 

(3)ชื่อ (name)...............................................................................................................อาย(ุage)....................... ป(years) 

อยูบานเลขท่ี(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวัด(Province)............................รหัสไปรษณยี(Postal Code)................ 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา  ในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2555 ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.  ณ  หองจูปเตอร ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น  

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2012 Annual General  Shareholders' Meeting  at 

13.30 hours Tuesday 30th April 2013, 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) 

ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี  ดังน้ี 

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

 
 

ปดอากรแสตมป 20 บาท

(20 Baht duty stamp)
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
Agenda 1 : To inform the meeting. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
Agenda 2 : To certify the Minutes of 2011 Annual General Meeting of Shareholders. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2555  
Agenda 3  : To acknowledge the Board of Directors’ report on the 2012 Company’s performance.  

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

 
ระเบียบวาระที ่4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกําไรขาดทุนประจําป 2555  (ต้ังแต 1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 2555) 
Agenda 4 : To consider and approve the Statement of Financial Position and Income Statement for the year ended 

(1st January – 31st December 2012). 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําป และจายเงินปนผล 
Agenda 5 : To consider and approve the net profit allocation and dividend payment.  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 
Agenda 6 : To consider and approve the additional amendment on the Articles of Association of the Company. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 
Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and the auditor’s 

remuneration for year 2013. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 8 : To consider and approve the appointment of directors replace those who retire by rotation.  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

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

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการท้ังชุด Approve the appointment of all directors  
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ดังน้ี (รายช่ือกรรมการตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5) Approve the appointment 
of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 5): 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสยีง(Abstain) 
2. ………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสยีง(Abstain) 
3. ………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสยีง(Abstain) 
4. ………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสยีง(Abstain)     
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556 
Agenda 9 : To consider and approve of the remuneration and the benefit of the Directors for year 2013.  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอื่นๆ (ถามี) 
Agenda 10: Others (if any). 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 
 

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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. 

ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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. 

 
    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………........ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 
 (               ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
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หมายเหตุ/Remark 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาระเบยีบวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท   จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก    จํากัด (มหาชน)    
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.  ณ  หองจูปเตอร ชั้น 3  โรงแรม 

มิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลักสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดวย  (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2012 Annual General Shareholders' Meeting  (at 
13.30 hours on 30th April 2013 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย (Approve)  ไมเห็นดวย(Disapprove)  งดออกเสยีง(Abstain) 

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

 
 

    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………........ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 
 (               ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
Proxy Form C 

(สําหรับผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) 

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

เขียนท่ี (Written at)....................................................... 
วันท่ี .......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
Date..............Month................................Year............. 
 

ขาพเจา(I/We)................................................................................อาย(ุage)............ป(years)สัญชาติ(nationality)............. 

อยูบานเลขท่ี(Residing  No.)................ ถนน(Road)..................................................ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)........................ 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)......................................จังหวัด (Province).................................. รหัสไปรษณีย(Postal Code).................. 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)  ใหกับ...........................................................................ซึ่งเปนผูถือ

หุนของบริษัท  จดัการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จาํกัด  (มหาชน)  as a custodian 

of……………………………….who is a shareholder of  Eastern Water Resources Development and Management Public 

Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม (holding shares at the total amount of) ................................... หุน (shares) 

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

ขอมอบฉันทะให Hereby appoint 

(1)ชื่อ (name)...............................................................................................................อาย(ุage)....................... ป(years) 

อยูบานเลขท่ี(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวัด(Province)............................รหัสไปรษณยี(Postal Code)................หรือ (or) 

(2)ชื่อ (name)...............................................................................................................อาย(ุage)....................... ป(years) 

อยูบานเลขท่ี(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวัด(Province)............................รหัสไปรษณยี(Postal Code)................หรือ (or) 

(3)ชื่อ (name)...............................................................................................................อาย(ุage)....................... ป(years) 

อยูบานเลขท่ี(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวัด(Province)............................รหัสไปรษณยี(Postal Code)................ 
 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา  ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2555 ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.  ณ  หองจูปเตอร ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น  ถนน

วิภาวดีรังสิต  แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2012 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours 

on 30th April 2013, 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) 
 

  

ปดอากรแสตมป 20 บาท

(20 Baht duty stamp) 
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ขาพเจาขอมอบฉนัทะ ใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี I/We authorize the Proxy to vote on 
my/our behalf at the Meeting as follows: 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 

(Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.) 
 มอบฉันทะเพียงบางสวนคือ หุนสามัญ..................... หุน และมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนนได...................เสียง  

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
Agenda 1 : To inform the meeting. 

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

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
Agenda 2 : To certify the Minutes of 2011 Annual General Meeting of Shareholders. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2555  
Agenda 3  : To acknowledge the Board of Directors’ report on the 2012 Company’s performance.  

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

 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลกําไรขาดทุนประจําป 2555  (ต้ังแต 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2555) 

Agenda 4 : To consider and approve the Statement of Financial Position and Income Statement for the year ended 
(1st January – 31st December 2012). 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําป และจายเงินปนผล 
Agenda 5 : To consider and approve the net profit allocation and dividend payment. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 
Agenda 6 : To consider and approve the additional amendment on the Articles of Association of the Company. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 
Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and the auditor’s 

remuneration for year 2013. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 8 : To consider and approve the appointment of directors replace those who retire by rotation.  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการท้ังชุด Approve the appointment of all directors  
 เห็นดวย ………….….…เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ดังน้ี (รายช่ือกรรมการตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5) Approve the appointment 
of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 5): 

1. ………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นดวย ………….….…เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

2. ………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นดวย ………….….…เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

3. ………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นดวย ………….….…เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

4. ………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นดวย ………….….…เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556 
Agenda 9 : To consider and approve of the remuneration and the benefit of the Directors for year 2013.  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอื่นๆ (ถามี) 
Agenda 10: Others (if any). 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสยีง  งดออกเสียง……………………เสยีง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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. 
 
    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………........ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 
 (               ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
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หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนในตางประเทศและแตงต้ังให 

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

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian)  เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง  ลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 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. ในกรณีที่มีระเบียบวาระท่ีจะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาระเบียบวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา
ตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท   จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก    จํากัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.  ณ  หองจูปเตอร ช้ัน 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด  

คอนเวนช่ัน  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย   (only one 
of them as my/our proxy to attend and vote in the 2012 Annual General Shareholders' Meeting  (at 13.30 hours on 30th April 2013, 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) 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote independently as to his /her consideration) 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  

(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.) 
 เห็นดวย ……………………เสียง  ไมเห็นดวย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

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

    ลงช่ือ(Signature)……………………………………………........ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 
 (               ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 
 ( ) 


