
หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 1 ของ 15 หนา 

 

 

คําช้ีแจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเขารวมประชุมผูถือหุน 

1.การลงทะเบียน 

1.1 ผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 11.30 น. เปนตนไปของ

1.2 บริษัทฯ จะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น จึงขอใหผูเขาประชุม โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน

มาใชในการลงทะเบียนดวย 

วันที่ 19 มีนาคม  2553 ณ  หองวิภาวดี

บอลลูม บี ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุง เทพ (ลาดพราว )  เลขที่ 1695  ถนนพหลโยธิน เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

2. การมอบฉันทะ 

• ผูมอบฉันทะตองมอบใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะให

ถูกตองครบถวน 

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาที่บริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขา

ประชุม 

3. การใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552   หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะให

บุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน ห รือทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนด เขารวมประชุมดังกลาวได ทั้งนี้

บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพรอมนี้แลว 

• ในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการ อิสระ เนื่องจากใน

กรณีที่ทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการที่เขารวมประชุมไดจะเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุม

ออกเสียงลงคะแนนแทนทานได 

• ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อ และรายละเอียดกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา กรรมการอิสระ อายุ 68 ป 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จาํกัด (มหาชน) อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25                                

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

2. นายอุทิศ ธรรมวาทิน กรรมการอิสระ อายุ 60 ป 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25                                    

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ในกรณีประสงคใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และสงหนงัสือ

มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัทฯ   ภายในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 
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หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 2 ของ 15 หนา 

 

 

หลักฐานการแสดงตนในการเขารวมประชุม 

1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม

หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

• หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพรอม หนังสือเชิญประชุม ซึ่งกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และ

ผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป  20 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดใหมีการจําหนายอากรแสตมป ณ จุดตรวจเอกสารกอนเขา

รวมประชมุ 

• สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนที่มีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบฉันทะลงลายมือช่ือ

รับรองสําเนาถูกตอง 

• เอกสารสวนราชการของผูรับมอบฉันทะรายละเอียดตามขอ 1.1 

2. ผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

• เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

• สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน ที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคล  และประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

ซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีผูแทนของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะเขารวมประชุม 

• หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได กรอกขอมูลถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและ

ผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

• สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน ที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคล  และประทับตราบริษัท (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

• สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และ

ผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

• สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

 ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลท่ี

จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้ 

• หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ันอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู หรือโดยเจาหนาที่ของ

นิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัด

อํานาจในการลงลายมือชื่อ ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 

• เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพรอมดวย และใหผูแทนที่มีอาํนาจกระทําการแทนนิติ

บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
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หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 3 ของ 15 หนา 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน)       

Proxy Form A. 

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

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

 Date………….Month…………………….…Year…………
  

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

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

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

  เปนผูถือหุนของ  บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด  (มหาชน) Being a shareholder of Eastern Water 

Resources Development and Management Public Company Limited 
 

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

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

      ขอมอบฉันทะให (Hereby appoint)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาปร ะชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา  ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลลูม บี ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ (ลาดพราว)  เลขที่ 1695  ถนน 

พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.00 hours on March 19, 2010, at 

Vibhavadee Ballroom B  Room, The Sofitel Centara Grand Hotel (Ladprao)  located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok. 10900. or 

at any adjournment thereof to any date, time and venue) 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

 ลงชื่อ(Signature)  ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 

  ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 
 

หมายเหตุ/Remark   ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสี ยง ลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and 

appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

ปดอากรแสตมป 20 บาท

(20 Baht) duty stamp) 

 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 4 ของ 15 หนา 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

(แบบท่ีกาํหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตัว) 

Proxy Form B. 

                                เขียนที ่(Written at)...................................................... 

วันที่.................เดอืน............................พ.ศ...............

 Date………….Month…………………….…Year…………… 
 

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

อยูบานเลขที(่Residing  no.)................. ถนน(Road)........................................ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)................................ 

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

 เปนผูถือหุนของ  บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด  (มหาชน) 

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม(holding shares at the total amount of)...................................  หุน (shares) ออกเสียงลงคะแนนได

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

ขอมอบฉันทะให (Hereby appoint)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา  ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลลูม บี ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทล เซ็นท ารา แกรนด กรุงเทพ (ลาดพราว)  เลขที่ 1695  ถนน 

พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.00 hours on March 19, 2010, at 

Vibhavadee Ballroom B  Room, The Sofitel Centara Grand Hotel (Ladprao)  located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok. 10900. or 

at any adjournment thereof to any date, time and venue) 

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้  ดังนี ้

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

 

 

 

ปดอากรแสตมป 20 บาท

(20 Baht duty stamp) 

 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 5 ของ 15 หนา 

 

Agenda 1  : To inform the meeting. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ  

  ระเบียบวาระนี้ไมมีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนเร่ืองที่เสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ 

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

 

Agenda 2  : To acknowledge the Minutes of 2008 Annual General Meeting of Shareholders (period October 1 – December 31, 2008) 

held on April  30, 2009. 

ระเบียบ วาระที่ 2     เรื่องรับทราบ รายงานกา รประชุม สามัญผูถือหุนประจําป 2551  (สําหรบังวด ตั้งแต 1 ตุลาคม –  31 ธันวาคม 

2551)    ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2552  

  ระเบียบวาระนี้ไมมีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนเร่ืองที่เสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ 

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

 

Agenda 3 : To consider the Board of Directors’ report on the 2009 Company’s performance.  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ประจําป  2552  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

 independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

Agenda 4:  To consider and approve the Balance Sheet and Income Statement for the year ended   December 31, 2009. 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องพิจารณาอนุมัติงบ ดุลและผลกําไรขาดทุนประจําป 2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

                 independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to   

               the shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดวย (Approve)                                 ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

 

 

 

Agenda 5 : To consider and approve the appropriation annual profit and approve the appropriation of dividend payment  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําป และการจายเงินปนผล   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้(The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดวย (Approve)                                 ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 6 ของ 15 หนา 

 

Agenda 6 :  To consider and appoint the external auditors and Auditor’s fees for year 2010. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบั ญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดวย (Approve)                                 ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

Agenda 7: To approve the remuneration of Directors. 

ระเบียบวาระที่  7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกคณะกรรมการ บริษัทฯ  ประจําป 2553 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดวย (Approve)                                 ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain 

 

Agenda 8:   To appoint new directors in replacement of those who are due to retire by rotation. 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี(้The proxy holder shall vote according to the 

shareholder’s requirement as follows.) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (The proxy holder shall 

vote independently as to his /her consideration) 

(ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี(้The proxy holder shall vote  

 according to the shareholder’s requirement as follows.) 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล Appointment of each Director 

  1.นางลีนา  เจริญศรี   Mrs.Leena   Charernsri 

 เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

2. นางนิศกร ทดัเทยีมรมย  Mrs. Niskorn  Tadthiemrom 

 เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

3. นายบุญมี  จันทรวงศ  Mr. Boonmee Juntaravong  

เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

4. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง   Pol.Lt.Gen. Somyot   Poompanmoung 

เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

   5. ชื่อกรรมการ (name)................................ .................................................................................................  



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 7 ของ 15 หนา 

 

เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

  6. ชื่อกรรมการ (name)................................................................ .................................................................  

เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

  7. ชื่อกรรมการ (name)................................................................................................ .................................  

  เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

  8. ชื่อกรรมการ (name)............................................................................................................................. .... 

  เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

Agenda 9: Other matters (if any). 

ระเบียบวาระที่  9  พิจารณาอ่ืนๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall  

 vote independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to the  

   shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย(Disapprove)     งดออกเสียง(Abstain) 

  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

  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. 

  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ื องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง

ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  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 agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition 

of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

  I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting, except for the case that the proxy holder do not 

cast the vote as specified in this proxy form. 

    ลงชื่อ(Signature)………………………………………………........ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 

 (                ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)   ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 8 ของ 15 หนา 

 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 

หมายเหต/ุRemark 

 A share holder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not to split shares and 

appoint more than on proxy holder in order to split  votes. 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 9 ของ 15 หนา 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท   จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก    จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  วันที่ 19 มีนาคม 2553   เวลา 13.00 น. ณ หองวิภาวดีบอล ลูม บี ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา           

แกรนด กรุงเ ทพ (ลาดพราว)  เลขที่ 1695  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย   

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2008 Annual General Shareholders' Meeting  (at 13.00 hours on March 19, 

2010, at Vibhavadee Ballroom B  Room, The Sofitel Centara Grand Hotel (Ladprao)  located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok. 

10900. or at any adjournment thereof to any date, time and venue) 
  

ระเบยีบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

  (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี(้The proxy holder shall vote  

according to the shareholder’s requirement as follows.) 

   เห็นดวย Approve   ไมเห็นดวย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject).................................................................................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

  (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี(้The proxy holder shall vote  

according to the shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดวย Approve   ไมเห็นดวย Disapprove   งดออกเสียง Abstain 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject)......................................................................................................  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

  (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี(้The proxy holder shall vote  

according to the shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดวย Approve   ไมเห็นดวย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

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

 
 

 ลงชื่อ(Signature)                                                                            ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 

  ( ) 

  

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 

 
 

 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 10 ของ 15 หนา 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

Proxy Form C 

(สําหรับผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

เขียนที ่(Written at).......................... 

วันที่.................เดอืน............................พ.ศ...............

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

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

อยูบานเลขที(่Residing  at)................. ถนน(Road)........................................ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)................................ 

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

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)  ใหกับ..............................................................ซ่ึงเปนผูถือหุนของ     

บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด  (มหาชน)  as a custodian of……………………………….who is a 

shareholder of  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

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

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

 ขอมอบฉันทะให Hereby appoint 

       (1) ชื่อ (name)....................................................................................................อายุ(age)............... ป(years) อยู

บานเลขที(่Residing  at)............ถนน(Road)........................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)................................. 

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

       (2) ชื่อ (name)....................................................................................................อายุ(age)............... ป(years) อยู

บานเลขที(่Residing  at)............ถนน(Road)........................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)................................. 

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

       (3) ชื่อ (name)....................................................................................................อายุ(age)............... ป(years) อยู

บานเลขที(่Residing  at)............ถนน(Road)........................................ตําบลแขวง (Tambol/Khwaeng)................................. 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา  ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลลูม บี ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ (ลาดพราว)  เลขที่ 1695  ถนน 

พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย    

 (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.00 hours on March 19, 2010, at 

Vibhavadee Ballroom B  Room, The Sofitel Centara Grand Hotel (Ladprao)  located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok. 10900. or 

at any adjournment thereof to any date, time and venue) 
 

ขาพเจาขอมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้I/We authorize the Proxy to vote on 

my/our behalf at the Meeting as follows: 

   มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได(Grant Proxy the total amount of shares holding and    

   entitled to vote.) 

  มอบฉันทะเพียงบางสวนคือ หุนสามัญ..................... หุน และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได...................เสียง (Grant partial shares 

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

ปดอากรแสตมป 20 บาท

(20 Baht duty stamp) 

 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 11 ของ 15 หนา 

 

Agenda 1  : To inform the meeting. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจงใหที่ ประชุมทราบ  

  ระเบียบวาระนี้ไมมีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนเร่ืองที่เสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ 

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

 

Agenda 2  : To acknowledge the Minutes of 2008 Annual General Meeting of Shareholders (period October 1 – December 31, 2008)     

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องรับทราบ รายงานกา รประชุม สามัญผูถือหุนประจําป 2551  (สําหรบังวด ตั้งแต 1 ตุลาคม –  31 ธันวาคม 

2551)    ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2552  

held on April  30, 2009. 

  ระเบียบวาระนี้ไมมีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนเร่ืองที่เสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ 

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

 

Agenda 3 : To consider the Board of Directors’ report on the 2009 Company’s performance.  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ประจําป  2552  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

 independently as to his /her consideration) 

  (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to the  

 shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

Agenda 4:  To consider and approve the Balance Sheet and Income Statement for the year ended   December 31, 2009. 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและผลกําไรขาดทุนประจําป 2552 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

                 independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to   

               the shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดวย (Approve)                                 ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําป  และการจายเงินปนผล                                                                

Agenda 5 : To consider and approve the appropriation annual profit and approve the appropriation of dividend payment  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดวย (Approve)                                 ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2553 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 12 ของ 15 หนา 

 

Agenda 6 :  To appoint the external auditors and Auditor’s fees for year 2010. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้(The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดวย (Approve)                                 ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 
 

Agenda 7: To approve the remuneration of Directors. 

ระเบียบวาระที่  7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและสิท ธิประโยชนแกคณะกรรมการ บริษัทฯ  ประจําป 2553 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to the  

shareholder’s requirement as follows.) 

         เห็นดวย (Approve)                                 ไมเห็นดวย(Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain 
 

Agenda 8:   To appoint new directors in replacement of those who are due to retire by rotation. 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี(้The proxy holder shall vote according to the 

shareholder’s requirement as follows.) 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบคุคล Appointment of each Director 

  1.นางลีนา  เจริญศรี   Mrs.Leena   Charernsri 

 เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

2. นางนิศกร ทดัเทยีมรมย  Mrs. Niskorn  Tadthiemrom 

 เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

3. นายบุญมี  จันทรวงศ  Mr. Boonmee Juntaravong  

เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain)  

4. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง   Pol.Lt.Gen. Somyot   Poompanmoung 

เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

   5. ชื่อกรรมการ (name)............................................................................................................................. ....  

เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

  6. ชื่อกรรมการ (name)............................................................................................................................. ....  

เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

  7. ชื่อกรรมการ (name)...... ...........................................................................................................................  

  เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 

  8. ชื่อกรรมการ (name).................................... .............................................................................................  

  เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย (Disapprove)    งดออกเสียง(Abstain) 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 13 ของ 15 หนา 

 

Agenda 9: Other matters (if any). 

ระเบียบวาระที่  9  พิจารณาอ่ืนๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall  

 vote independently as to his /her consideration) 

 (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้(The proxy holder shall vote according to the  

   shareholder’s requirement as follows.) 

  เห็นดวย (Approve)   ไมเห็นดวย(Disapprove)     งดออกเสียง(Abstain) 

  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติใน เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง

ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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 agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any 

fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

  I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting, except for the case that the proxy holder do not 

cast the vote as specified in this proxy form. 

 ลงชื่อ(Signature)                                                                            ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 

  ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนในตางประเทศและแตงตั้งให 

คัสโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are:  

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian)  เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป นผูเขาประชุมและออกเสียง   ลงคะแนน  ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and 

appoint more than one proxy holder in order to split votes. 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 14 ของ 15 หนา 

 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะ 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.  

 

 



หนังสือมอบฉันทะ  

หนา 15 ของ 15 หนา 

 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท   จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก    จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  วันที่ 19 มีนาคม 2553  เวลา 13.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลลูม บี ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา           

แกรนด กรุงเทพ (ลาดพราว )  เลขที่ 1695  ถนน พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถาน ที่อื่นดวย   

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2008 Annual General Shareholders' Meeting  (at 13.00 hours on March 19, 

2010, at Vibhavadee Ballroom B  Room, The Sofitel Centara Grand Hotel (Ladprao)  located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok. 

10900. or at any adjournment thereof to any date, time and venue) 

ระเบียบวาระที ่(Agenda) ..........เร่ือง (Subject) .................................................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  independently as to 

his /her consideration) 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี(้The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows.) 

เห็นดวย Approve ………….เสียงvotes     ไมเห็นดวยDisapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียงVotes 

ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject).................................................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote independently as  

to his /her consideration) 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี(้The proxy holder shall vote  according to the shareholder’s 

requirement as follows.) 

เห็นดวย Approve ………….เสียงvotes     ไมเห็นดวยDisapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียงVotes 

 ระเบียบวาระที่ (Agenda) ..........เร่ือง (Subject).................................................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร(The proxy holder shall vote  

independently as to his /her consideration) 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี(้The proxy holder shall vote  according to the shareholder’s 

requirement as follows.) 

เห็นดวย Approve ………….เสียงvotes     ไมเห็นดวยDisapprove.............เสียง votes   งดออกเสียง Abstain...................เสียงVotes 

ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

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

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูมอบฉันทะ(Shareholder) 

  ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 

 ลงชื่อ(Signature)  ผูรับมอบฉันทะ(Proxy) 

 ( ) 

 

 


	(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.00 hours on March 19, 2010, at Vibhavadee Ballroom B  Room, The Sofitel Centara Grand Hotel (Ladprao)  located at 1695 Phaholyothin Road, Ch...
	(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.00 hours on March 19, 2010, at Vibhavadee Ballroom B  Room, The Sofitel Centara Grand Hotel (Ladprao)  located at 1695 Phaholyothin Road, Ch...
	I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
	ระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
	This  agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledge
	ระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
	This  agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledge
	( (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (The proxy holder shall vote according to the
	shareholder’s requirement as follows.)
	(เห็นด้วย (Approve) (  ไม่เห็นด้วย(Disapprove)    (งดออกเสียง(Abstain)
	(เห็นด้วย (Approve)                               (  ไม่เห็นด้วย(Disapprove)    (งดออกเสียง(Abstain
	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.)
	((ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้(The proxy holder shall vote
	according to the shareholder’s requirement as follows.)
	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (The proxy holder shall vote according to the
	shareholder’s requirement as follows.)
	การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
	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.
	ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู...
	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 agendum specified above, including the case that there is any amendmen...
	กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
	I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting, except for the case that the proxy holder do not cast the vote as specified in this proxy form.
	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  วันที่ 19 มีนาคม 2553  เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม บี ชั้นล่าง โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา          แกรนด์ กรุงเทพ (ลาดพร้าว)  เลขที่ 1695  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวล...

	( (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้(The proxy holder shall vote
	according to the shareholder’s requirement as follows.)
	( (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้(The proxy holder shall vote
	according to the shareholder’s requirement as follows.)
	( (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้(The proxy holder shall vote
	according to the shareholder’s requirement as follows.)
	(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General  Shareholders' Meeting  at 13.00 hours on March 19, 2010, at Vibhavadee Ballroom B  Room, The Sofitel Centara Grand Hotel (Ladprao)  located at 1695 Phaholyothin Road, Ch...
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	This  agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledge
	(  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (The proxy holder shall vote according to the
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	(เห็นด้วย (Approve) (  ไม่เห็นด้วย(Disapprove)    (งดออกเสียง(Abstain)
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	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้(The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.)
	((ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (The proxy holder shall vote according to the
	shareholder’s requirement as follows.)
	ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู...
	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 agendum specified above, including the case that there is any amendment ...
	กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
	I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting, except for the case that the proxy holder do not cast the vote as specified in this proxy form.
	หมายเหตุ
	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  วันที่ 19 มีนาคม 2553  เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม บี ชั้นล่าง โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา          แกรนด์ กรุงเทพ (ลาดพร้าว)  เลขที่ 1695  ถนน พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ...

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

