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ค ำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน  
1. กำรลงทะเบียน 

• ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป เริ่ม 
ประชุมเวลำ 13.30 น . ณ ห้องวิภำวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลำซ่ำ ลำดพร้ำว ถนน
พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

• บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ เข้าประชุม โปรดน ำแบบฟอร์ม 
ลงทะเบียนมำใช้ในกำรลงทะเบียนด้วย 
2. กำรมอบฉันทะ 

• บริษัทได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 3 แบบ ดังน้ี  
- แบบ ก  เป็นแบบทั ่วไปที ่ง ่ายไม่ซับซ้อน โดยเป็นการมอบฉันทะให้ผู ้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามท่ีผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร  
 -แบบ ข เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่
จะระบุให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ผู ้รับมอบฉันทะ
เห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะก าหนดแ ยกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจนใน
หนังสือมอบฉันทะก็ได้  

- แบ บ  ค  เป ็น แบ บ ที ่ก าห น ด ส าห ร ับ ผู ้ถ ือ หุ ้น ซึ ่ง เป ็น ผู ้ล งท ุน ต ่า งป ระ เท ศ และแต ่งตั ้ง ให ้ค ัส โต เด ีย น  
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

• ผู้มอบฉันทะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

• ผู้รับมอบฉันทะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม 
3. กำรให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ โดยกรอกข้อมูล
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามข้อ 2.  

• ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรำยละเอียดของกรรมกำรอิสระให้ครบถ้วน 
เนื่องจำกในกรณีที่ท่ำนใดไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ กรรมกำรอิสระท่ำนอื่นที่เข้ำร่วมประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพ่ือเข้ำ
ประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำนได้ 

• ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อ และรายละเอียดกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนี้ 

1. นำยอมร เลำหมนตร ี    กรรมกำรอิสระ  อำยุ 68 ปี 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระที่เสนอ 
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2. นำงอัศวินี ไตลังคะ    กรรมกำรอิสระ อำยุ 65 ปี 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระที่เสนอ 

3. นำงธัชดำ จิตมหำวงศ ์    กรรมกำรอิสระ  อำยุ 61 ปี 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระที่เสนอ 
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัท ภายใน วันพุธที่ 17 เมษำยน 2562 

โดยส่งมาที่ 
ส านักเลขานุการบริษัท 
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

4. หลักฐำนกำรแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 
4.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ 
(1) กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่

หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง 
(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท บริษัทจะจัดอากรแสตมป์ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วม
ประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 4.1 (1) 
4.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 4.1 (1) ข้างต้น 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้

แทนที่มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 (2) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้

แทนที่มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 



                                                                                                                                    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
  

ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน  หน้า 3/3 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และผู้แทนนิติบุคคลลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 4.1 (1)  
  4.3 ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

ให้น าความในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือ
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังนี้ 

-  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 
หรือโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลต้ังอยู่ก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนที่มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 

- หากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และน าไปรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนอีกชั้นหนึ่ง 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะน ำ

เอกสำรมำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขข้ำงต้น  



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
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).........................................................ต าบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)................................. 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)...........................................จงัหวดั (Province)........................................ รหสัไปรษณีย์(Postal Code)....................... 
 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม (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)....................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จงัหวดั(Province).................................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)....................  หรือ (or) 

(2)ช่ือ (name)..............................................................................................................................อาย(ุage)........................ ปี(years) 
อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.)..........................ถนน(Road)....................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จงัหวดั(Province).................................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)....................  หรือ (or) 

(3)ช่ือ (name)..............................................................................................................................อาย(ุage)........................ ปี(years) 
อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.)..........................ถนน(Road)....................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet).........................................จงัหวดั(Province).................................รหสัไปรษณีย์(Postal Code).................... 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย (only one of 
them as my/our proxy to attend and vote in the 2019 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 p.m. on Tuesday, April 23, 
2019 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 รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
(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 ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. 
 A shareholder shall 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. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ 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)..................................................ต าบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)......................................... 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)......................................จงัหวดั (Province).................................. รหสัไปรษณีย์(Postal Code).................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก จ ากัด  (มหาชน) 

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

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม(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)...............................................................................................................อายุ(age)....................... ปี(years) 

อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................หรือ (or) 

(2)ช่ือ (name)...............................................................................................................อายุ(age)....................... ปี(years) 
อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................หรือ (or) 

(3)ช่ือ (name)...............................................................................................................อายุ(age)....................... ปี(years) 
อยู่บ้านเลขท่ี(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code).............................. 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย    

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2019 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 p.m. on  
Tuesday, April 23, 2019 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 2019 AGM by the Chairman of the Board of Directors 

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(20 Baht duty stamp) 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (the “2017 AGM”)  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561  
Agenda 3 : To acknowledge the Company’s performance for the year 2018 

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

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561  
Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2018 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 
Agenda 5 : To consider and approve dividend payment for the year 2018 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 6 : To consider and appoint the Company’s auditors, and approve the auditor’s remuneration for the year 

2019. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 7 : To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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.) 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ The appointment of all directors  
 เหน็ด้วย (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 เหน็ด้วยกบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้(รายช่ือกรรมการตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5) Approve the appointment 
of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 5): 
1. นายสรุชยั  ขนัอาสา 

Mr. Surachai  Kanasa 
 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
2. พลเรือเอกโสภณ  วฒันมงคล 

Adm. Sophon  Wattanamongkol 
 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
3. นายพิสิฐ  หงส์วณิชย์กลุ 

Mr. Pisit  Hongvanishkul 
 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
4. นายบ ารุงศกัด์ิ  ฉ่ิงวงัตะกอ  

Mr. Bumrungsak  Chingwungtakor 
 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

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

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 
Agenda 8 : To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพจิารณาก าหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 
Agenda 9: To consider and approve the bonus for the directors for the year 2018 
      (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 
Agenda 10: To consider the amendment to Article 23 of the Company’s Articles of Association 
      (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่  11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11:  Others (if any). 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(The proxy holder shall vote 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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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.) 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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 รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

(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) 
 ( ) 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
หมายเหตุ/Remark 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

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

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก    จ ากดั (มหาชน)   
The proxy as a shareholder of   Eastern Water Resources Development and Management PCL.   
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย (In the 2019 Annual General Shareholders' Meeting  at 13.30 p.m. on Tuesday, April 23, 
2019, 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) 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 
(ส าหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
 

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

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

อยู่บ้านเลขที่(Residing  No.)................ ถนน(Road)..................................................ต าบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)........................ 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)......................................จงัหวดั (Province).................................. รหสัไปรษณีย์(Postal Code).................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (as a custodian of)  ให้กบั...........................................................................ซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก จ ากัด  (มหาชน)  who is a shareholder of  Eastern 
Water Resources Development and Management Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม (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) 

อยู่บ้านเลขที่(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................หรือ (or) 

(2)ช่ือ (name)...............................................................................................................อาย(ุage)....................... ปี(years) 
อยู่บ้านเลขที่(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................หรือ (or) 

(3)ช่ือ (name)...............................................................................................................อาย(ุage)....................... ปี(years) 
อยู่บ้านเลขที่(Residing  no.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng)...................................... 
อ าเภอ/เขต(Amphur/Khet)..................................จงัหวดั(Province)............................รหสัไปรษณีย์(Postal Code)................ 
 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซา่ ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2019 Annual General Shareholders' Meeting at 13.30 p.m. on 
Tuesday, April 23, 2019 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) 
 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้(I/We authorize the Proxy to vote on 
my/our behalf at the Meeting as follows: ) 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

(Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.) 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(20 Baht duty stamp) 
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 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 2019 AGM by the Chairman of the Board of Directors 

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

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (the “2017 AGM”) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

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

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
Agenda 3 : To acknowledge the Company’s performance for the year 2018 

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

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561 
Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2018. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

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

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
Agenda 5 : To consider and approve dividend payment for the year 2018 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 6 : To consider and appoint the Company’s auditors, and approve the auditor’s remuneration for the year 

2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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  ไม่เห็นด้วย……………………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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้(รายช่ือกรรมการตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) Approve the appointment 
of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 6): 
1. นายสรุชยั  ขนัอาสา 

Mr. Surachai  Kanasa 
 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
2. พลเรือเอกโสภณ  วฒันมงคล 

Adm. Sophon  Wattanamongkol 
 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
3. นายพิสิฐ  หงส์วณิชย์กลุ 

Mr. Pisit  Hongvanishkul 
 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
4. นายบ ารุงศกัด์ิ  ฉ่ิงวงัตะกอ  

Mr. Bumrungsak  Chingwungtakor 
 เหน็ด้วย ………….….…เสียง  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

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

 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
Agenda 8 : To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the year 2019 
   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 
ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพจิารณาก าหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
Agenda 9 : To consider and approve the bonus for the directors for the year 2018  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 
Agenda 10: To consider the amendment to Article 23 of the Company’s Articles of Association 
      (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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)  ไม่เห็นด้วย(Disapprove)  งดออกเสียง(Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่  11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11:  Others (if any). 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(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  ไม่เห็นด้วย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

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

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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 รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ 

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 
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    ลงช่ือ(Signature)……………………………………………........ผู้มอบฉนัทะ(Grantor) 
 (               ) 
 
 ลงช่ือ(Signature)  ผู้ รับมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 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) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

             (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 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 ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  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 ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า
ต่ อ แบบหนั งสื อมอบฉัน ท ะ  แบบ  ค . ต าม แนบ  In case there is any further agenda apart from specified above brought into 
consideration in meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

Attachment to Proxy Form C 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก    จ ากดั (มหาชน) 
The proxy as a shareholder of   Eastern Water Resources Development and Management PCL.   
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ แอท เซน็ทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนด้วย (In the 2019 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.30 p.m. on Tuesday, April 23, 2019 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) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 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) 
 ( ) 
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