លិខត
ិ តតងតាំងអាណត្តិគាហកៈ (អ្នកតាំណាង)

Proxy Letter

6
ធ្វធើ ៅ …………………………………………
Written at

ថ្ងៃទើ……… ខែ………………ឆ្ន ាំ …………
Date

Month

Year

១

ធេែអត្តសញ្ញាណវ ិនិធោគន
ិ ធេញធោយ គ.ម.ក …………………………………………………
1

Investor ID number issued by SECC



រូបវនតបុគគេ / Individual



នើត្ិបុគគេ / Institution

(១) ែ្ុាំ / ធយង
ាំ ………………………………………………………………………………………………………
ើ ែ្ុ…
(1)

I / We

មានទើេាំធៅផ្ទះធេែ…………………
Residing at no.

ផ្លូវ …………………
Street

ធែត្ត/រាជធាន…
ើ ………………………………………………………
Province/Capital

សញ្ញាត្ិ………………………
Nationality

ឃុ/ាំ សង្កាត្់ …………………………

ស្សុក/ស្កុង/ែណឌ……………

Commune/Sangkat

District/Town/Khan

ស្បធទស………………………………………………………………………
Country

(២) គជា
័ ស្កុងភ្នាំធេញ (“រ.ទ.ស.ភ្”) ធៅថ្ងៃទ១
ាំ ០១៦
ឺ ភាគហុនក
ិ របស់រោាករទក
ឹ សវយត្
ើ ១ ខែធមសា ឆ្ន២
(2) Being a shareholder of Phnom Penh Water Supply Authority (“PPWSA”) on 11

th

April 2016

កាន់កាប់ភាគហុន្មមតាសរុបេាំនន
ួ ………………………………………

ភាគហុន

Holding the total number of ordinary share

share(s)

(៣) ខត្ងតាាំង ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) Hereby appoint

អាយុ……………………………… ឆ្ន ាំ
age

Year

ផ្លូវ……………………………………………
Street

សញ្ញាត្…
ិ ……………………………………
Nationality

Residing at no.

ឃុ/ាំ សង្កាត្់……………………………………

ស្សុក/ស្កុង/ែណឌ…………………………

Commune/Sangkat

District/Town/Khan

ធែត្ត/រាជធានើ…………………………………………………………
Province/Capital

១
1

គណៈកមមការមូេបស្ត្កមពុជា
Securities and Exchange Commission of Cambodia

មានទើេាំធៅផ្ទះធេែ……………………

ស្បធទស……………………………………………………………………
Country

ជាអាណត្តគា
ើ បេ
ិ ហកៈរបស់ ែ្ុ/ាំ ធយង
ើ ែ្ុាំ ធ ម
ើ ូេរួមកនុងនាម ែ្ុាំ/ធយង
ើ ែ្ុាំ ធៅកនុងមហាសននបា
ិ ត្ភាគហុនក
ិ ធេើកទើ៤ ខ េនង
ឹ ស្បស្េត្
ឹ ធតិ ៅ
th

as my/our proxy to attend on my/our behalf at the 4 General Meeting of Shareholders to be held

ធៅថ្ងៃទើ០២ ខែឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០១៦ ធវលាធមា៉ោង ០៨:០០ ស្េឹក ធៅសានក់ការ រ.ទ.ស.ភ្ ឬកាេបរធេេ
ិ ទ ធេេធវលា ទើកខនលងណាមួយ
nd

on 02

May 2016 at 8:00 AM at PPWSA headquarters or such other date, time and place

ខ េមហាសននិបាត្ធនះអាេស្បស្េឹត្ធត ៅ។ រាេ់សកមមភាេទាំងឡាយរបស់អាណត្តិគាហកៈខាងធេើ ធៅកនុងមហាសននិបាត្ភាគហុ និកធនះ
as the Meeting may be held. Any acts performed by the above proxy in this General Meeting of Shareholders
ស្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាសកមមភាេត្ាំណាងឱ្យ ែ្ុ/ាំ ធយង
ើ ែ្ុាំ ជាភាគហុនក
ិ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ។
shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves as PPWSA’s shareholder.

……………………………………………………………
២

2

ហត្ថធេខា នង
ិ ស្តា / Signature and stamp

…………………………………………………………
២

2

ហត្ថធេខា នង
ិ ស្តា / Signature and stamp

២
2

កនុងករណើភាគហុនក
ិ ជានត្
ើ ិបុគគេ
In case of shareholder is institution

…………………………………………………………………
ធ្មះភាគហុនក
ិ / Shareholder Name

…………………………………………………………………
ធ្មះអាណត្តគា
ិ ហកៈ (អនកត្ាំណាង) / Proxy Name

