สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A ( General Form )
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

(1) ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ...................................................
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่....................................ถนน...................................ตาบล/แขวง.............................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...........................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Better World Green Public Company Limited
โดยถือหุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้นรวม............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................เสียง
Holding the total amount of
shares, with the voting rights of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint
1. ชื่อ........................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................
Name
Age
years, Residing at No.
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต..... ....................................
Road
Sub-district
District
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................................
Province
Postal Code
หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director
2. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
อายุ 61 ปี
Dr. Thamnoon Ananthothai
Age 61 years,
อยู่บ้านเลขที่ 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Residing at No. 903/32 Rama III Road, Bang Phong Pang Sub-district, Yannawa District,
Bangkok 10120 or
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3. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
อายุ 57 ปี
Mr.Boonyabaramee Sawangwong Age 57 years
อยู่บ้านเลขที่ 5/1 ถนนดารงราช ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 หรือ
Residing at No. 5/1 Damrongrat Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan,
Bangkok 77110 or
4. นางนารถฤดี ธรรมวัน
อายุ 49 ปี
Mrs. Nartruidee Thammawon
Age 49 years
อยู่บ้านเลขที่ 100/587 ซอยคุ้มเกล้า 7 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Residing at No. 100/587 Soi Khum Khla 7, Khum Khla Road, Lamplathio,Ladkrabang,Bangkok. 10520
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไป
ใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2018 to be held on Monday 30th,April 2018 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.
กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by
myself/ourselves in all respects.
ชื่อ/Signature………………………..……..………….....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.................................................................)
ลงชื่อ/Signature…………………………………………......ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(..................................................................)
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remark : The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split
the number of shares to several proxies for splitting votes.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 5

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Power of Attorney Form C
(แบบที่ใช้เฉพำะกรณีผถู้ ือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
(this form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in Thailand to be share depository)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

(1) ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ...................................................
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่....................................ถนน...................................ตาบล/แขวง.............................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...........................................
District
Province
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กับ................................................................
As a Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Better World Green Public Company Limited
โดยถือหุ้นสามัญจานวนทัง้ สิ้นรวม..........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสียง
Holding the total amount of
shares, with the voting rights of
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint
1. ชื่อ........................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................
Name
Age
years, Residing at No.
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต..... ....................................
Road
Sub-district
District
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................................
Province
Postal Code
หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director
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2. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
อายุ 61 ปี
Dr. Thamnoon Ananthothai
Age 61 years,
อยู่บ้านเลขที่ 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Residing at No. 903/32 Rama III Road, Bang Phong Pang Sub-district, Yannawa District,
Bangkok 10120 or
3. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
อายุ 57 ปี
Mr.Boonyabaramee Sawangwong
Age 57 years
อยู่บ้านเลขที่ 5/1 ถนนดารงราช ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 หรือ
Residing at No. 5/1 Damrongrat Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan,
Bangkok 77110 or
4. นางนารถฤดี ธรรมวัน
อายุ 49 ปี
Mrs. Nartruidee Thammawon
Age 49 years
อยู่บ้านเลขที่ 100/587 ซอยคุ้มเกล้า 7 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Residing at No. 100/587 Soi Khum Khla 7, Khum Khla Road, Lamplathio,Ladkrabang,Bangkok. 10520
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไป
ใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2018 to be held on Monday 30th,April 2018 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.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of share holding and having the right to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:
 หุ้นสามัญ…………………… หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้................................เสียง
ordinary share
shares, and having the right to vote equal to
votes,
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:
วำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
Agenda 1 The Chairman informed information to the meeting
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560
Agenda 2 To consider and certify the minute of the Annual General Meeting of Shareholders 2017
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 3

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2560
Agenda 3 To adopt the 2017 operating performance report of the company’s Board of Directors
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

- 82 สำนักงำนกรุงเทพฯ: 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
488 SOI LADPRAO 130 ( MAHATTHAI 2 ) LADPRAO RD., KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND.
TEL : 0-2012 – 7888 1815 FAX : 0-2012 7889

ศูนย์บริหำรและจัดกำรกำกอุตสำหกรรม จ.สระบุรี : 140 หมู่ 8 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
140 MOO 8, TAMBON HUAYHANG, AMPHUR KAENGKOY, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
Agenda 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive
Income fiscal for the year ended December 31st,2017,
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้นละ 0.029 บำท
สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2560
Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment at a rate of
0.029 baht for the Company’s 2017 performance
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2560
Agenda 6 To consider and approve 2017 annual bonus for the Board of Directors
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors in replacement for those retired
by term
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/Appointment of all directors
เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Appointment of certain directors
2. ดร.ธรรมนูญ
อำนันโทไทย / Mr.Thamnoon Ananthothai
เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นำยสุทัศน์ บุณยอุดมศำสตร์/ Mr.Suthat Boonyaudomsart
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
3. นำงทัศนีย์ ทองดี / Mrs.Tasanee Thongdee
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2561
Agenda 8 To consider and approve the remuneration for the Board of Directors for 2018
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 9

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2561
Agenda 9 To consider and approve the appointment of the external auditors and determine their
remuneration for 2018
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider the matters and vote on my/our
behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- 84 สำนักงำนกรุงเทพฯ: 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
488 SOI LADPRAO 130 ( MAHATTHAI 2 ) LADPRAO RD., KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND.
TEL : 0-2012 – 7888 1815 FAX : 0-2012 7889

ศูนย์บริหำรและจัดกำรกำกอุตสำหกรรม จ.สระบุรี : 140 หมู่ 8 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
140 MOO 8, TAMBON HUAYHANG, AMPHUR KAENGKOY, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำก1,188,633,210.75 บำท เป็น 1,104,264,248.75
บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ำยและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุน
แบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอำยุ จำนวน
รวม 337,475,848 หุ้น มูลค่ำ ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท มูลค่ำรวม 84,368,962 บำท
Agenda 10 Considered to approve reduction the registered capital from 1,188,633,210.75 baht to
1,104,264,248.75 baht by deduct the registered share which has not been distributed
and not for support to increase the general mandate capital, also the expired
certificate to show the right at amount 337,475,848 shares, 0.25 baht per value, total
value is at 84,368,962 baht
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรลดทุนจดทะเบียน
Agenda 11 To consider and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause
4, to be in consistent with the capital decrease.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วำระที่ 12 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท แบบมอบอำนำจ
ทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
Agenda 12 To consider and approve the increase in capital with the allocation by General
Mandate, through the issuance of 319,887,634 shares at the par value of 0.25 baht
per share to be offered through private placement Or a limited party.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกเดิม 1,104,264,248.75 บำท
เป็น 1,184,236,157.25 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่ำ
ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท มูลค่ำรวม 79,971,908.50 บำทมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.25 บำท
Agenda 13 Considered to approve for increase the registered capital of the company from
1,104,264,248.75 baht to be 1,184,236,157.25 baht issued new ordinary share at
amount 319,887,634 shares, 0.25 baht per value, total value at 79,971,908.50 baht,
at 0.25 baht per value
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda 14 To consider and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause
4, to be inconsistent with the capital increase.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain.
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วำระที่ 15 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่ อรองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคล
ในวงจำกัด
Agenda 15 To consider and approve the allocation of increased shares to support the capital
increase with the allocation by General Mandate to be offered through private
placement Or a limited party
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Agenda 16 Others (if any)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
(5)

(6)

การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติ แทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
(.......................................................................)
หมำยเหตุ/Remarks:
1.หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2.หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1)
หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2)
หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to several proxies for splitting votes.
4.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use
the Allonge of the Proxy Form C. as attached.
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Power of Attorney Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Better World Green Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders 2018 to be held on Monday 30th, April 2018 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.

วำระที่/Agenda..................เรื่อง/Subject..............................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as
he/she deemsappropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วำระที่/Agenda....................เรื่อง/Subject.........................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as
he/she deemsappropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วำระที่/Agenda....................เรื่อง/Subject.........................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as
he/she deemsappropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วำระที่/Agenda....................เรื่อง/Subject.........................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as
he/she deemsappropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วำระที่/Agenda..................เรื่อง/Subject....................................................................................
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………….…………………
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………………………………
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………………………………
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

(1) ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ...................................................
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่....................................ถนน...................................ตาบล/แขวง.............................................
Residing at No.
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Better World Green Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม...............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................เสียง
Holding the total amount of
shares, with the voting rights of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint
1. ชื่อ........................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................
Name
Age
years, Residing at No.
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต..... ....................................
Road
Sub-district
District
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................................
Province
Postal Code
หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/Or appoint to independent director
2. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
อายุ 61 ปี
Dr. Thamnoon Ananthothai
Age 61 years,
อยู่บ้านเลขที่ 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Residing at No. 903/32 Rama III Road, Bang Phong Pang Sub-district, Yannawa District,
Bangkok 10120 or
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3. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
อายุ 57 ปี
Mr.Boonyabaramee Sawangwong
Age 57 years
อยู่บ้านเลขที่ 5/1 ถนนดารงราช ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 หรือ
Residing at No. 5/1 Damrongrat Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan,
Bangkok 77110 or
4. นางนารถฤดี ธรรมวัน
อายุ 49 ปี
Mrs. Nartruidee Thammawon
Age 49 years
อยู่บ้านเลขที่ 100/587 ซอยคุ้มเกล้า 7 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Residing at No. 100/587 Soi Khum Khla 7, Khum Khla Road, Lamplathio,Ladkrabang,Bangkok. 10520
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไป
ใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2018 to be held on Monday 30th,April 2018 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:
วำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
Agenda 1 The Chairman informed information to the meeting
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560
Agenda 2 To consider and certify the minute of the Annual General Meeting of Shareholders 2017
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 3

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2560
Agenda 3 To adopt the 2017 operating performance report of the company’s Board of Directors
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
Agenda 4 To approve the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive
Income fiscal for the year ended December 31st,2017,
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้นละ 0.029 บำท
สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2560
Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment at a rate of
0.029 baht for the Company’s 2017 performance
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2560
Agenda 6 To consider and approve 2017 annual bonus for the Board of Directors
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 7
Agenda 7

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement for those retired by term
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/Appointment of all directors
เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Appointment of certain directors
1. ดร.ธรรมนูญ
อำนันโทไทย / Mr.Thamnoon Ananthothai
เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นำยสุทัศน์ บุณยอุดมศำสตร์/ Mr.Suthat Boonyaudomsart
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
3. นำงทัศนีย์ ทองดี / Mrs.Tasanee Thongdee
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประจำปี 2561
Agenda 8 To consider and approve the remuneration for the Board of Directors for 2018
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 9

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2561
Agenda 9 To consider and approve the appointment of the external auditors and determine their
remuneration for 2018
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำก1,188,633,210.75 บำท เป็น 1,104,264,248.75
บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ำยและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุน
แบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอำยุ จำนวน
รวม 337,475,848 หุ้น มูลค่ำ ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท มูลค่ำรวม 84,368,962 บำท
Agenda 10 Considered to approve reduction the registered capital from 1,188,633,210.75 baht to
1,104,264,248.75 baht by deduct the registered share which has not been distributed
and not for support to increase the general mandate capital, also the expired
certificate to show the right at amount 337,475,848 shares, 0.25 baht per value, total
value is at 84,368,962 baht
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรลดทุนจดทะเบียน
Agenda 11 To consider and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause
4, to be in consistent with the capital decrease.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 12 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท แบบมอบอำนำจ
ทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
Agenda 12 To consider and approve the increase in capital with the allocation by General
Mandate, through the issuance of 319,887,634 shares at the par value of 0.25 baht
per share to be offered through private placement Or a limited party.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกเดิม 1,104,264,248.75 บำท
เป็น 1,184,236,157.25 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่ำ
ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท มูลค่ำรวม 79,971,908.50 บำทมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.25 บำท
Agenda 13 Considered to approve for increase the registered capital of the company from
1,104,264,248.75 baht to be 1,184,236,157.25 baht issued new ordinary share at
amount 319,887,634 shares, 0.25 baht per value, total value at 79,971,908.50 baht,
at 0.25 baht per value
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda 14 To consider and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause
4, to be inconsistent with the capital increase.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain.
วำระที่ 15 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคล
ในวงจำกัด
Agenda 15 To consider and approve the allocation of increased shares to support the capital
increase with the allocation by General Mandate to be offered through private
placement Or a limited party
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
วำระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Agenda 16 Others (if any)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
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(5)

(6)

การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไ ด้ร ะบุความประสงค์ใ นการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไ ว้ไ ม่ ชัดเจน
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
(.......................................................................)
หมำยเหตุ/Remarks:
1.

2.
3.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 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.
วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ใ นใบประจาต่ อ
แบบหนั ง สือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Better World Green Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders 2018 to be held on Monday 30th, April 2018 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.

วำระที่/Agenda..............เรื่อง/Subject....................................................................................................
 (ก) ให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะมีสิ ท ธิ พิ จ ารณาและลงมติแ ทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ ก ประการตามที่ เห็ 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วำระที่/Agenda..............เรื่อง/Subject....................................................................................................
 (ก) ให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะมีสิ ท ธิ พิ จ ารณาและลงมติแ ทนข้ าพเจ้ าได้ทุ ก ประการตามที่ เห็ 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

- 78 สำนักงำนกรุงเทพฯ: 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
488 SOI LADPRAO 130 ( MAHATTHAI 2 ) LADPRAO RD., KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND.
TEL : 0-2012 – 7888 1815 FAX : 0-2012 7889

ศูนย์บริหำรและจัดกำรกำกอุตสำหกรรม จ.สระบุรี : 140 หมู่ 8 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
140 MOO 8, TAMBON HUAYHANG, AMPHUR KAENGKOY, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

วำระที่/Agenda..............เรื่อง/Subject....................................................................................................
 (ก) ให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะมีสิ ท ธิ พิ จ ารณาและลงมติแ ทนข้ าพเจ้ าได้ทุ ก ประการตามที่ เห็ 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วำระที่/Agenda..............เรื่อง/Subject....................................................................................................
 (ก) ให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะมีสิ ท ธิ พิ จ ารณาและลงมติแ ทนข้ าพเจ้ าได้ทุ ก ประการตามที่ เห็ 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วำระที่/Agenda..............เรื่อง/Subject....................................................................................................
.ชื่อกรรมการ/Name of Director………………………………………………….…………………………
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………………………………
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ/Name of Director……………………………………………………………………
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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