สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ( แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว )
Proxy Form B ( Specific Details Form )
ปดอากรแสตมป 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่..........................................................................
Made at
วันที่.....................เดือน.....................พ.ศ......................
Date
Month
Year

(1) ขาพเจา......................................................................................สัญชาติ...................................................
I/We
Nationality
อยูบานเลขที่....................................ถนน...................................ตําบล/แขวง.............................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย...........................................
District
Province
Postal Code
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Better World Green Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง
Holding the total amount of
shares, with the voting rights of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให/Hereby appoint
1. ชื่อ........................................................อายุ...................... ป อยูบานเลขที่.........................................
Name
Age
years, Residing at No.
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..... ....................................
Road
Sub-district
District
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.............................................หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ.....................................................อายุ...................... ป อยูบานเลขที่.........................................
Name
Age
years, Residing at No.
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..... ....................................
Road
Sub-district
District
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.............................................หรือ
Province
Postal Code
or
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3. ชื่อ.....................................................อายุ...................... ป อยูบานเลขที่.........................................
Name
Age
years, Residing at No.
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..... ....................................
Road
Sub-district
District
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.............................................หรือ
Province
Postal Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองเลอ โลตัส 1 ชั้น 2
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2011 to be held on Thursday 28th April 2011 at 14.00 pm., at Le Lotus room 1,2nd Floor of
Swissotel Le Concorde Bangkok, at 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Huaykwang District, Bangkok,
or at any adjournment thereof.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัทฯ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
Agenda 1 Approval of minute of annual shareholders’ meeting 2010, April 27th, 2010
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- 36 สํานักงานกรุงเทพฯ: 2674/1 ซอยไดรฟอิน ซอย 2 หมูที่ 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู 8 ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAIKAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAYHANG, AMPHUR KAPHUR KAENGKOY, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2553
Agenda 2 Approval of performance report 2010 of company committees
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
Agenda 3 Approval of Balance Sheet, Income Statement, and Statement of Cashflow, fiscal year
ended December 31st, 2010
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ แ ละจ า ยเงิ น ป น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งาน
ของบริษัทฯ ประจําป 2553
Agenda 4 Approval of dividend payment for company performance 2010
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554
Agenda 5 Approval of compensation for company committee 2011
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการเดิมที่พนจากตําแหนงตามวาระ
Agenda 6 Approval of new committee appointment to replace terms of current committee
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด/Appointment of all directors
เห็นดวย/Approve ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล/Appointment of certain directors
1. นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ / Mr.Suwat Luengviriya
เห็นดวย/Approve ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นายอัครวิทย ขันธแกว /Mr.Akarawit Kankeaw
เห็นดวย/Approve ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
3.นายวรดิศ ธนภัทร / Mr.Voradit Thanapatra
เห็นดวย/Approve ไมเห็นดวย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี ประจําป 2554
Approval for appointment for company’s auditors and compensation 2011
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda 8 Others (if any)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this
proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(6)

ในกรณีที่ขา พเจา ไมไ ดร ะบุค วามประสงคใ นการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไว หรือ ระบุไ วไ มชัดเจน
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ มเติ ม ขอ เท็จ จริงประการใด ให ผูรับ มอบฉันทะมีสิ ทธิพิ จ ารณาและลงมติ
แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any
other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change
or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf
as the proxy deems appropriate.
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กิจ การใดที่ผูรับ มอบฉัน ทะไดก ระทํา ไปในการประชุม เวน แตก รณีที่ผูรับ มอบฉัน ทะไมอ อกเสีย งตามที่
ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not
consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by
me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature…………………..………….....ผูมอบฉันทะ/The Grantor
(..................................................................)

ลงชื่อ/Signature…………………………………ผูรับมอบฉันทะ/The Proxy
(..................................................................)
หมายเหตุ/Remarks:
1.

2.
3.

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes onbehalf of the
appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุ เ พิ่ ม เติ ม ได ใ นใบประจํา ต อ
แบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข.ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case
that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of
provide evidence by specify in Annex to the Proxy Form B.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Better World Green Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น.
ณ หองเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
In the Annual General Meeting of Shareholders 2011 to be held on Thursday 28th April 2011
at 14.00 pm., at Le Lotus room 1,2nd Floor of Swissotel Le Concorde Bangkok, at 204 Rachadapisek
Road, Huaykwang, Huaykwang District, Bangkok, or at any adjournment thereof.
วาระที่/Agenda..............................................................................................................................
เรื่อง/Subject...............................................................................................................................
(ก) ให ผู รั บ มอบฉั น ทะมี สิ ท ธิ พิ จ ารณาและลงมติ แ ทนข า พเจ า ได ทุ ก ประการตามที่ เ ห็ น สมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
วาระที่/Agenda..............................................................................................................................
เรื่อง/Subject...............................................................................................................................
(ก) ให ผู รั บ มอบฉั น ทะมี สิ ท ธิ พิ จ ารณาและลงมติ แ ทนข า พเจ า ได ทุ ก ประการตามที่ เ ห็ น สมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่/Agenda..............................................................................................................................
เรื่อง/Subject...............................................................................................................................
(ก) ให ผู รั บ มอบฉั น ทะมี สิ ท ธิ พิ จ ารณาและลงมติ แ ทนข า พเจ า ได ทุ ก ประการตามที่ เ ห็ น สมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she
deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
เห็นดวย/ Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
วาระที่/Agenda....................................................................................................................................
เรื่อง/Subject........................................................................................................................................
ชื่อกรรมการ/Name of Director………………………………………………….…………………………
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………………………………
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………………………………
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
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