สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 6

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กาํ หนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

(1) ข้ าพเจ้ า........................................................................................สัญชาติ...................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่....................................ถนน...................................ตําบล/แขวง.............................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...........................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Better World Green Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ ้นรวม...............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................เสียง
Holding the total amount of
shares, with the voting rights of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint
อยูบ่ ้ านเลขที่.......................................
1. ชื่อ........................................................อายุ...................... ปี
Name
Age
years, Residing at No.
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..... ....................................
Road
Sub-district
District
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................................
Province
Postal Code
หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director
2. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
อายุ 59 ปี
Dr. Thamnoon Ananthothai
Age 59 years,
อยูบ่ ้ านเลขที่ 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรื อ
Residing at No. 903/32 Rama III Road, Bang Phong Pang Sub-district, Yannawa District,
Bangkok 10120 or
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3. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์
อายุ 55 ปี
Mr. Boonyabaramee Sawangwong
Age 55 years
อยูบ่ ้ านเลขที่ 5/1 ถนนดํารงราช ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110 หรื อ
Residing at No. 5/1 Damrongrat Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan,
Bangkok 77110 or
4. นางนารถฤดี ธรรมวัน
อายุ 47 ปี
Mrs. Nartruidee Thammawon
Age 47 years
อยูบ่ ้ านเลขที่ 100/587 หมู่ที่ 6 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Residing at No. 100/587 Moo 6, Lam Pla Tio Sub-district, Lat Krabang District, Bangkok 10520
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์
โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อจะพึงเลื่อนไป
ใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2016 to be held on Friday 29th,April 2016 at 2.00 p.m., at Pavilion 8th ,Floor at The Grand
Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.or at
any adjournment thereof.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี ้ ดังนี ้
I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
Agenda 1 The Chairman informed information to the meeting
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

- 68 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที่ 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAY- HAENG, AMPHUR KAENG-KHOI, 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

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริ ษัทฯ
ซึ่งประชุ มเมื่ อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558
Agenda 2 To review and adopt the minute for annual shareholder’s meeting 2015, April 30th, 2015
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558
Agenda 3 To adopt the 2015 operating performance report of the company’s Board of Directors
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
Agenda 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive
Income fiscal for the year ended December 31st,2015,
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและจ่ ายเงินปั นผล สําหรั บผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประจําปี 2558
To approve the use of profit and dividend payment for the company’s performance in 2015
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินโบนัสสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558
Agenda 6 To approve Directors’ bonus for 2015
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
Agenda 7 To consider approving the appointment of new directors in place of the directors
retiring by rotation
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/Appointment of all directors
เห็นด้ วย/Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล/Appointment of certain directors
1. ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย / Dr.Vacharn Vithayasai
เห็นด้ วย/Approve ไม่เห็นด้ วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นายบุญญาบารมี สว่ างวงศ์ / Mr.Boonyabaramee Swangwong
 เห็นด้ วย/Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
3.นางนารถฤดี ธรรมวัน / Mrs.Nartruidee Thammawan
 เห็นด้ วย/Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559
Agenda 8 To approve the determination of director remuneration for the year 2016
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
Agenda 9 Approve for appointment for company’s auditors and compensation 2016
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,079,625,000 บาท
เป็ น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ จัดสรรจํานวน 468,797,711 หุ้น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
Agenda 10 To approve the decrease of registered capital from THB 1,079,625,000 to
THB 962,425,572.25 by eliminating unallocated capital of THB 468,797,711 at the par value
of THB 0.25 per share
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
Agenda 11 To approve the amendment in the Memorandum of Associate, Clause 4, to be in consistent
with the decrease in registered capital
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 4 (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิครั ง้ ที่ 4” หรื อ BWG-W4) ในอัตราส่ วน 6 หุ้นเดิมต่ อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย
(กรณีมีเศษให้ ปัดทิง้ ) ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น โดยไม่ คิดมูลค่ า
Agenda 12 To approve the issuance of Warrant 4 or BWG-W4 at the ratio of 6 existing shares to 1 unit
(excluding fraction) to the Company’s existing shareholders by right offering without charge
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน
319,887,634 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
Agenda 13 To approve the increase in capital with the allocation by General Mandate, issuing
319,887,634 shares at the par value THB 0.25 per share to be offered via private placement
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท เป็ น
1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน 904,830,554 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.25 บาท มูลค่ ารวม 226,207,638.50 บาท
Agenda 14 To approve the increase in capital from THB 962,425,572.25 to THB 1,188,633,210.75 by
issuing new ordinary shares of 904,830,554 shares at the par value of THB 0.25 per share,
totaling to THB 226,207,638.50 of capital increase
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda 15 To approve the amendment in the Memorandum of Association, Cluase 4, tobe in consistent
with the increase in capital
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain.
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 4 (BWG-W4) และเพื่อรองรั บการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
Agenda 16 To approve the allocation of increased ordinary shares to support the exercise of Warrant 4
(BWG-W4) and the increase of capital by General Mandate
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
Agenda 17 To approve the issuance and offering of the Company’s debt securities
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 18 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 18 Others (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve  ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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)

ในกรณีที่ข้ า พเจ้ า ไม่ไ ด้ ร ะบุค วามประสงค์ใ นการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อ ระบุไ ว้ ไ ม่ชัดเจน
หรื อในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทน
ข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้ าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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..……………….………………..………….....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....................................................................)

ลงชื่อ/Signature…………….…………….……………………ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.......................................................................)

หมายเหตุ/Remarks:
1.

2.
3.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the
appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
วาระเลือกตังกรรมการ
้
สามารถเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ใ นใบประจํา ต่ อ
แบบหนัง สื อ มอบฉัน 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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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Better World Green Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
In the Annual General Meeting of Shareholders 2016 to be held on Friday 29th, April 2016 at
2.00 p.m., at Pavilion 8th,Floor at The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand or at any adjournment thereof.
วาระที่/Agenda........................................................................................................................................
เรื่ อง/Subject...........................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะมี สิท ธิ พิ จ ารณาและลงมติแ ทนข้ า พเจ้ า ได้ ทุก 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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วาระที่/Agenda........................................................................................................................................
เรื่ อง/Subject...........................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะมี สิท ธิ พิ จ ารณาและลงมติแ ทนข้ า พเจ้ า ได้ ทุก 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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่/Agenda.......................................................................................................................................
เรื่ อง/Subject..........................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะมี สิท ธิ พิ จ ารณาและลงมติแ ทนข้ า พเจ้ า ได้ ทุก 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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้ วย/ Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่/Agenda........................................................................................................................................
เรื่ อง/Subject........................................................................................................................................
ชื่อกรรมการ/Name of Director………………………………………………….…………………………
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………………………………
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………………………………
 เห็นด้ วย/Approve
 ไม่เห็นด้ วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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