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คาํชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
1. การลงทะเบียน 

1.1 ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ของวันอังคารที่  18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป เร่ิม
ประชุมเวลา 13.30 น . ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

1.2 บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดนําแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

2. การมอบฉันทะ 

 ผู้มอบฉนัทะต้องมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง 

 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะให้
ถกูต้องครบถ้วน 

 ผู้ รับมอบฉันทะต้องนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้า
ประชมุ 

3. การให้กรรมการ หรือกรรมการอสิระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้

บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน หรือท่านสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดเข้าร่วมประชมุ
ดงักลา่วได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมนีแ้ล้ว 

 ในการมอบฉนัทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการหรือ
กรรมการอิสระ เน่ืองจากในกรณีที่ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้จะเป็น
ผู้รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ 

 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุช่ือ และรายละเอียดกรรมการหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้
1. พลตาํรวจตรีวชัิย สังข์ประไพ   กรรมการอสิระ อายุ 61 ปี 

บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25 
เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอ 

2. นางธัชดา จติมหาวงศ์    กรรมการอสิระ  อายุ 59 ปี 
บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25 
เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอ 

3. นายชนินทร์ ทนินโชต ิ   กรรมการอสิระ  อายุ 54 ปี 
บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25 
เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอ 
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ในกรณีประสงค์ให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าเพ่ือให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 
โดยสง่มาท่ี 

สํานกักรรมการผู้ อํานวยการใหญ่และเลขานกุารบริษัทฯ 
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

  



                                                                                                                                                  สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1
  

หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 
1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งกรอกข้อความถกูต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือ 
ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการจําหน่ายอากร
แสตมป์ ณ จดุตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 สํ า เนาเอกสารท่ี ส่ วน ราชการออกให้ ของผู้ ถื อหุ้ น ท่ี มี รายละ เอียดตาม ข้อ  1.1 และผู้ ม อบฉันทะ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้ รับมอบฉันทะ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน  ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้
แทนท่ีมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล  และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่ง
เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อมลูถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้
แทนท่ีมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล  และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติ
บคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม
ข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้ รับมอบฉันทะ 
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมไิด้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็น

นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงันี ้

 หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่
หรือโดยผู้ มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นีจ้ะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติ
บุคคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้
สํานกังานใหญ่ 
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 เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนท่ีมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 หากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยงานท่ีมีอํานาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และนําไปรับรองโดยสถานทูตไทย หรือ
สถานกงสลุไทย หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนอีกชัน้หนึง่ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะนําเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

Proxy Form A. (General Form) 

 

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

วนัท่ี(Date) ....... เดือน(Month)......................พ.ศ.(Year)…….... 
 

ข้าพเจ้า(I/We)........................................................................................ สญัชาติ(nationality)........................................................... 

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

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)...........................................จงัหวดั (Province)........................................ รหสัไปรษณีย์(Postal Code)....................... 
 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวันออก จาํกัด  (มหาชน) 

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

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม (holding shares at the total amount of)................................... หุ้น(shares) และออกเสียงลงคะแนนได้

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

ขอมอบฉนัทะให้ (Hereby appoint)  

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

อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.)..........................ถนน(Road)....................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จงัหวดั(Province).................................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)....................  หรือ (or) 

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

อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.)..........................ถนน(Road)....................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จงัหวดั(Province).................................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)....................  หรือ (or) 

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

อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.)..........................ถนน(Road)....................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จงัหวดั(Province).................................รหสัไปรษณีย์(Postal Code).................... 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 ในวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 

ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on  

Tuesday, 18th April 2017, at Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, 

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

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

(Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผู้มอบฉนัทะ(Grantor) 
  ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

หมายเหตุ/Remark   ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder shall appoint only one proxy 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. 

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

Proxy Form B. (Clearly and definitely specified) 
 

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

วนัท่ี(Date) ....... เดือน(Month)......................พ.ศ.(Year)…….... 
 

ข้าพเจ้า(I/We)...........................................................................................................สญัชาติ(nationality).......................................... 

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

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)......................................จงัหวดั (Province).................................. รหสัไปรษณีย์(Postal Code).................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวันออก จาํกัด  (มหาชน) 

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

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม(holding shares at the total amount of)...................................  หุ้น (shares) และออกเสียงลงคะแนนได้

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

ขอมอบฉนัทะให้ (Hereby appoint)  

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

อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................หรือ (or) 

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

อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................หรือ (or) 

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

อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ตําบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code).............................. 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 

ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย    

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours 

on  Tuesday,  18th April 2017, at Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, 

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

ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

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

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda 1 : To inform the AGM by the Chairman of the Board of Directors. 

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558  
Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2559  
Agenda 3  : To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s performance for the year 2016.  

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

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2559  
Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31,2016. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2559 
Agenda 5 : To consider and approve dividend payment for the year 2016. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 
Agenda 6 : To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and the auditor’s 

remuneration for the year 2017. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 7 : To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
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 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ The appointment of all directors  
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

 เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้(รายช่ือกรรมการตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5) Approve the appointment 
of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 5): 
1. นายชยัพฒัน์ สหสักลุ 

Mr.  Chaipat Sahasakul 

 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)        งดออกเสียง(Abstain) 

2. นายวีรพงศ์ ไชยเพ่ิม  
Mr.   Verapong Chaiperm  

 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 
3. นายเอกชยั อตัถกาญน์นา  

Mr. Eakachai Attakanna  

        เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 
4. นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง 

Mr. Jirayut Rungsrithong  

        เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2560 
Agenda 8 : To consider and approve the remuneration for the directors for the year 2017.  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพจิารณากาํหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2559 

Agenda 9: To consider and approve the bonus for the directors for the year 2016.  
      (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10:  Others (if any). 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote my/our behalf as appropriate in all respects.) 
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 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(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.) 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(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 on my/our behalf as 
appropriate in all respects.) 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

(Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.) 
 

    ลงช่ือ(Signature)……………………………………………...........ผู้มอบฉนัทะ(Grantor) 
 (               ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
หมายเหตุ/Remark 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy 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. ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน 
ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก    จํากดั (มหาชน)   
The proxy as a shareholder of   Eastern Water Resources Development and Management PCL.   
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ในวนัอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย (In the 2016 Annual General Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on Tuesday, 18th April 
2017, a Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 
or at any adjournment thereof to any date, time and venue) 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย (Approve)  ไมเ่หน็ด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

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

 
 

    ลงช่ือ(Signature)……………………………………………..........ผู้มอบฉนัทะ(Grantor) 
 (               ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( )  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
Proxy Form C 

(สาํหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 

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

วนัท่ี(Date) ....... เดือน(Month)......................พ.ศ.(Year)…….... 

 
ข้าพเจ้า(I/We).................................................................................................................................................................... 

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

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)......................................จงัหวดั (Province).................................. รหสัไปรษณีย์(Postal Code).................. 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (as a custodian of)  ให้กบั...........................................................................ซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํา้ภาคตะวันออก จํากัด  (มหาชน)  who is a shareholder of  Eastern 

Water Resources Development and Management Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม (holding shares at the total amount of) ................................... หุ้น (shares) 

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

ขอมอบฉนัทะให้ Hereby appoint 

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

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

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................หรือ (or) 

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

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

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................หรือ (or) 

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

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

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................ 
 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวนัอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซา่ ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on 
Tuesday, 18th April 2017, at Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, 
Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any date, time and venue) 
 

  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp) 
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ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้(I/We authorize the Proxy to vote on 
my/our behalf at the Meeting as follows: ) 
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

(Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.) 
 มอบฉนัทะบางสว่นคือ หุ้นสามญั..................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................เสียง  

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

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้(I/We authorize the Proxy to vote 
on my/our behalf at the Meeting as follows: ) 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda 1 : To inform the AGM by the Chairman of the Board of Directors. 

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

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย ……………………เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2559 
Agenda 3  : To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s performance for the year 2016.  

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

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2559 
Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2016. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย ……………………เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 
Agenda 5 : To consider and approve dividend payment for the year 2016. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
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 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย ……………………เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 
Agenda 6 : To consider and to approve the appointment of the auditor of the Company and the auditor’s 

remuneration for the year 2017. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย ……………………เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 7 : To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 

 เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ Approve the appointment of all directors  
 

เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้(รายช่ือกรรมการตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5) Approve the appointment 
of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 5): 
1. นายชยัพฒัน์ สหสักลุ 

Mr.  Chaipat Sahasakul 

 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

2. นายวีรพงศ์ ไชยเพ่ิม  
Mr.   Verapong Chaiperm  

 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

3. นายเอกชยั อตัถกาญน์นา  
Mr. Eakachai Attakanna  

 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

4. นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง 
Mr. Jirayut Rungsrithong  

 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
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ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2560 
Agenda 8 : To consider and approve the remuneration for the directors for the year 2017.  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย ……………………เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพจิารณากาํหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2559 
Agenda 9 : To consider and approve the bonus for the directors for the year 2016.  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย ……………………เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 
ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10:  Others (if any). 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เหน็ด้วย ……………………เสียง  ไมเ่หน็ด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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 on my/our behalf as 
appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ 
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 
 

    ลงช่ือ(Signature)……………………………………………........ผู้มอบฉนัทะ(Grantor) 
 (               ) 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
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 ลงช่ือ(Signature)   ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)   ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุในต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
     ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น ให้ เท่ านั น้  Only foreign shareholders as registered in the registration book who have  
       custodian in Thailand can use the Proxy Form C 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are:  

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

             (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a Custodian 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียง  ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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 in order to split votes. 

4. ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระท่ีจะต้องพิจารณาในการประชมุมากกว่าระเบียบวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจํา
ต่ อ แบบหนั งสื อ มอบฉั น ท ะ  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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก    จํากดั (มหาชน) 
The proxy as a shareholder of   Eastern Water Resources Development and Management PCL.   
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ แอท เซน็ทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืน ด้ วย    (In the 2016 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 hours on  Tuesday, 18th April 2017, at Vibhavadee Ballroom AB, 
Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any 
date, time and venue) 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นด้วย ……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นด้วย ……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ระเบียบวาระท่ี (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects) 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นด้วย ……………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 

    ลงช่ือ(Signature)…………………………………………….......................ผู้มอบฉนัทะ(Grantor) 
 (               ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 


