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คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน  
1. การลงทะเบียน 

• ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เร่ิม 
ประชุมเวลา 10.00 น . ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

• บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ เข้าประชุม โปรดนำแบบฟอร์ม 
ลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 
2. การมอบฉันทะ 

• บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้  
- แบบ ก  เป็นแบบทั ่วไปที ่ง่ายไม่ซ ับซ้อน โดยเป็นการมอบฉันทะให้ผู ้ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและ

ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร  
 -แบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่
จะระบุให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ผู ้รับมอบฉันทะ
เห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดแยกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจนใน
หนังสือมอบฉันทะก็ได้  

- แบบ  ค  เป ็น แบ บ ที ่ก ำห น ดสำห ร ับ ผู ้ถ ือหุ ้น ซึ ่ง เป ็น ผู ้ล งท ุน ต ่า งป ระ เทศและแต ่งตั ้ง ให ้ค ัส โต เด ียน  
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

• ผู้มอบฉันทะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

• ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าที่บรษิัท ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชมุ 
3. การให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ โดยกรอกข้อมูล
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามข้อ 2.  

• ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท  โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระให้ครบถ้วน 
เนื่องจากในกรณีที่ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการอิสระท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพ่ือเข้า
ประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ 

• ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อ และรายละเอียดกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนี ้

1. นางธัชดา จิตมหาวงศ์    กรรมการอิสระ  อายุ 62 ปี 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 25 
เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ 
 
 



                                                                                                                                     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
  

คำชี้แจงวิธกีารลงทะเบียน  หนา้ 2/3 
 

2. นางอัศวินี ไตลังคะ    กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 25 
เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ 

3. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี   กรรมการอิสระ  อายุ 62 ปี 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 25 
เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ 
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 

โดยส่งมาที่ 
 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

สำนักกฎหมายและกำกับดูแล 
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

4. หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
4.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่

หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น 
(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทจะจัดอากรแสตมป์ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วม
ประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น 
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

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

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 4.1 (1) ข้างต้น 
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน  ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย 

ผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 (2) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย 

ผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลง
นามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
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- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น และผู้แทนนิติ
บุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 4.1 (1)  
  4.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้นำความในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมไิด้มสีัญชาติไทยหรือ
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังนี ้

-  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 
หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ท้ังนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลง
ลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนที่มี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล 

- หากเป็นเอกสารที่จัดทำข้ึนในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และนำไปรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือ
เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกช้ันหนึ่ง 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำ

เอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

Proxy Form A. (General Form) 

 

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

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

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

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

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

เป็นผูถ้ือหุน้ของ  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 

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

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

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

ขอมอบฉนัทะให ้(Hereby appoint)  

(1)ชื่อ (name)............................................................................................................................อายุ(age).......................... ปี(years) 

อยู่บา้นเลขที่(Residing  No.)..........................ถนน(Road)....................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

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

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

อยู่บา้นเลขที่(Residing  No.)..........................ถนน(Road)....................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

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

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

อยู่บา้นเลขที่(Residing  No.)..........................ถนน(Road)....................................ต าบลแขวง (Tambol/Khwaeng).............................................. 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

ประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่า 

ลาดพรา้ว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย (only one of 

them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Annual General  Shareholders' Meeting  at 10.00 a.m. on Tuesday, August 4, 

2020 at Vibhavadee Ballroom ABC, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or at 

any adjournment thereof to any date, time and venue) 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้  ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

 ลงช่ือ(Signature)  ผูม้อบฉนัทะ(Grantor) 
  ( ) 
 

 ลงช่ือ(Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 

หมายเหตุ/Remark   ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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. 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตัว) 

Proxy Form B. (Clearly and definitely specified) 
 

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

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

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

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

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

เป็นผูถ้ือหุน้ของ  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด  (มหาชน) 

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

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

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

ขอมอบฉนัทะให ้(Hereby appoint)  

(1)ชื่อ (name)...............................................................................................................อายุ(age)....................... ปี(years) 

อยู่บา้นเลขที่(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 

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

(2)ชื่อ (name)...............................................................................................................อายุ(age)....................... ปี(years) 

อยู่บา้นเลขที่(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 

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

(3)ชื่อ (name)...............................................................................................................อายุ(age)....................... ปี(years) 

อยู่บา้นเลขที่(Residing  No.).......................ถนน(Road)...............................ต าบลแขวง(Tambol/Khwaeng)...................................... 

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

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ 

ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูมเอ บี ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซ่า 

ลาดพรา้ว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย    

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Annual General  Shareholders' Meeting  at 10.00 a.m. on  

Tuesday,  August 4, 2020 at Vibhavadee Ballroom ABC, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, 

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

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ 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 2020 AGM by the Chairman of the Board of Directors. 

ระเบียบวาระนีไ้ม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบ 
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 2562  
Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (the “2019 AGM”). 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  
Agenda 3 : To acknowledge the Company’s performance for the year 2019. 

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

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562  
Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2019. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
Agenda 5 : To acknowledge the interim dividends payment for the year 2019. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 6 : To consider and appoint the Company’s auditors and approve the auditor’s remuneration for the year 

2020. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 7 : To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ The appointment of all directors  

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
 เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้(รายช่ือกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) Approve the appointment 

of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 6): 
1. นายเวอรจ์ิลิโอ จเูนียร ์เซอรแ์วนเทส ริเวรา่ 

Mr. Virgilio Cervantes Rivera, Jr. 
  เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
2. นางสาวสมจิณณ ์พิลกึ 

Miss. Somchint Pilouk 

  เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

3. นายกฤษฎา  ศงัขมณี 
Mr. Kritsada Sunkhamani 

 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

4. นายจิรายทุธ  รุง่ศรีทอง 
Mr. Jirayut Rungsrithong 

  เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนแ์ก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
Agenda 8: To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company’s Directors for the year 

2020. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และข้อ 33  

Agenda 9: To consider the amendment of Article 23 and Article 33 of the Company’s Articles of 
Association. 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

 

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

 

ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10:  Others (if any). 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(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.) 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี การ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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 agendas 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.) 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………...........ผูม้อบฉนัทะ(Grantor) 
 (               ) 
 
    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………...........ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 (               ) 
 
    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………...........ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 (               ) 
 
    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………...........ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 (               ) 
 
หมายเหตุ/Remark 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
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2. ในกรณีท่ีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไวข้า้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท   จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก    จ ากดั (มหาชน)   
The proxy as a shareholder of   Eastern Water Resources Development and Management PCL.   
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  ในวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี ซี

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย (In the 2020 Annual General Shareholders' Meeting  at 10.00 a.m. on Tuesday, August 4, 
2020, a  Vibhavadee Ballroom ABC,  Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, 
Bangkok or at any adjournment thereof to any date, time and venue) 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เรื่อง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เรื่อง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เรื่อง (Subject) .................................................................................................................. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

 

    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………..........ผูม้อบฉนัทะ(Grantor) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( )  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
Proxy Form C 

(ส าหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 

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

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

 
ขา้พเจา้(I/We)....................................................................................................................................................................  

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

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

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (as a custodian of)  ใหก้ับ......................................................... ..................ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด  (มหาชน)  who is a shareholder of  Eastern 

Water Resources Development and Management Public Company Limited 

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

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

ขอมอบฉนัทะให ้Hereby appoint 

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

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

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

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

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

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

(3)ชื่อ (name)...............................................................................................................อายุ (age)....................... ปี(years) 

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

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

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรลั
พลาซ่า ลาดพรา้ว ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Annual General Shareholders' Meeting at 10.00 a.m. on 
Tuesday, August 4, 2020 at Vibhavadee Ballroom ABC, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, 
Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any date, time and venue) 
 

ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะ ใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้  (I/We authorize the Proxy to vote on 
my/our behalf at the Meeting as follows: ) 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp) 
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 มอบฉนัทะบางส่วนคือ หุน้สามญั..................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................เสียง   

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

ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้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 2020 AGM by the Chairman of the Board of Directors. 

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

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (the “2019 AGM”). 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
Agenda 3 : To acknowledge the Company’s performance for the year 2019. 

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

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 
Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2019. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
Agenda 5 : To acknowledge the interim dividends payment for the year 2019. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 6 : To consider and appoint the Company’s auditors, and approve the auditor’s remuneration for the year 

2020. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 

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

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

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

 เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ Approve the appointment of all directors  
เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้(รายช่ือกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) Approve the appointment 
of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 6): 
1. นายเวอรจ์ิลิโอ จเูนียร ์เซอรแ์วนเทส ริเวรา่ 

Mr. Virgilio Cervantes Rivera, Jr. 
 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
2. นางสาวสมจิณณ ์พิลกึ 

Miss. Somchint Pilouk 

 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

3. นายกฤษฎา  ศงัขมณี 
Mr. Kritsada Sunkhamani 

 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

4. นายจิรายทุธ  รุง่ศรีทอง 
Mr. Jirayut Rungsrithong 

 เห็นดว้ย ………….….…เสียง  ไม่เห็นดว้ย……………………เสียง  งดออกเสียง……………………เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
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ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนแ์ก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
Agenda 8: To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company’s Directors for the year 

2020. 
   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และข้อ 33  

Agenda 9: To consider the amendment of Article 23 and Article 33 of the Company’s Articles of 
Association. 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.) 
 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 
ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10:  Others (if any). 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผู้รบัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ  
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

    ลงชื่อ(Signature)……………………………………………..........ผูม้อบฉนัทะ(Grantor) 
 ( ) 
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 ลงชื่อ(Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ(Signature)  ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 ( )  
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หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนในต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 
     ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ เท่ านั้น  Only foreign shareholders as registered in the registration book who have  
       custodian in Thailand can use the Proxy Form C 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are:  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชมุมากกว่าระเบียบวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า
ต่ อแบบหนั งสื อมอบ ฉั นท 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 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท   จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก    จ ากดั (มหาชน) 
The proxy as a shareholder of   Eastern Water Resources Development and Management PCL.   
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   2563  ในวันอังคารที่   4  สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี  ซี 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานที่ อ่ื นด้ วย  (In the 2020 Annual General  Shareholders' Meeting  at 10.00 a.m. on Tuesday, August 4, 2020 at Vibhavadee 
Ballroom ABC, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment 
thereof to any date, time and venue) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

    ลงชื่อ(Signature)…………………………………………….......................ผูม้อบฉนัทะ(Grantor) 
 (               ) 
 

    ลงชื่อ(Signature)…………………………………………….......................ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 (               ) 
 

ลงชื่อ(Signature)…………………………………………….......................ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 (               ) 
 

ลงชื่อ(Signature)…………………………………………….......................ผูร้บัมอบฉนัทะ(Proxy) 
 (               ) 
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