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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Power of Attorney Form B (this form is for the purpose of specific authorization whereby certain and clear information is specified therein)
เขียนที่ ________________________________________________
Written at
วันที่ __________
เดือน _________________________ พ.ศ. _____________
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา _____________________________________________________________________
สัญชาติ ____________________________
I /We
Nationality
ที่อยู __________________
ถนน ______________________________________ ตําบล/แขวง _______________________________
Address No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต _________________________
จังหวัด ____________________________
รหัสไปรษณีย ______________________________
District
Province
Post code
(2) เปนผูถือหุน ของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
am a shareholder of BEC World Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิน้ รวม __________________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________________________ เสียง ดังนี้
holding total of
shares and having
votes as follows;
หุนสามัญ _________________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
_________________________________________ เสียง
Common share
shares and having
votes
(3) ขอมอบฉันทะให
hereby authorize
(1)
นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________
อายุ __________________________ป
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
อยูบานเลขที่ ________________________
ถนน _____________________________
ตําบล/แขวง ______________________
Address No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต __________________________
จังหวัด ___________________________
รหัสไปรษณีย _________________หรือ
District
Province
Post code
or
(2)
นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________
อายุ __________________________ป
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
อยูบานเลขที่ ________________________
ถนน _____________________________
ตําบล/แขวง ______________________
Address No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต __________________________
จังหวัด ___________________________
รหัสไปรษณีย _________________หรือ
District
Province
Post code
or
(3)
นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________
อายุ __________________________ป
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
อยูบานเลขที่ ________________________
ถนน _____________________________
ตําบล/แขวง ______________________
Address No.
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต __________________________
จังหวัด ___________________________
รหัสไปรษณีย _________________
District
Province
Post code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน
2550 เวลา 14.30 น. ณ หองเรนโบว โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
Only one of them to be my attorney for attending and voting in the meeting of share subscriber at the 2007 Annual Ordinary General of Meeting
Shareholders on Friday, April 27 2007 at 2.30 p.m. at the Rainbow Room, 5th Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No.199 Soi Sukhumvit 22, Bangkok or as
to be postponed to another date, time and place.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney to vote on my behalf in this meeting as follows;
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2549
1st Agenda:
To Certify The Minutes Of The 2006 Annual Ordinary General Meeting Of Shareholders
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have his/her rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention _______________________

หนา ______ ของจํานวนหนา ______
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วาระที่ 2:
2nd Agenda:

คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
To Acknowledge The Board Of Directors’ Report

วาระที่ 3:
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
3rd Agenda:
To Approve The Balance Sheet And The Statements Of Income For The Fiscal Year Ended December 31, 2006
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have his/her rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention _______________________
วาระที่ 4:
พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2549
4th Agenda:
To Approve Appropriation of The Profit of The Year 2006
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have his/her rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention _______________________
วาระที่ 5 :
พิจารณาอนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม
5th Agenda:
To Approve Transfer of Legal Reserve and Share Premium to Offset the Deficit
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have his/her rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention _______________________
วาระที่ 6 :
พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการอีก 1 คนและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบกรรมการสําหรับป 2550
6th Agenda:
To Appoint a New Director and Appoint Directors To Replace Those Who Were Due To Retire By Rotation And Fixing The
Remuneration Of The Directors For The Year 2007
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have his/her rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
(1) พิจารณาเพิ่มกรรมการใหมอีก 1 คน
To Appoint a New Director
นายแมทธิว กิจโอธาน
Mr. Matthew Kichodhan
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________
Disagree __________________
Abstention _____________________
(2) □ การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of the whole group of director
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________
Disagree __________________
Abstention _____________________
□ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Election of the individual director
(1) นายอรุณ งามดี
Mr. Arun Ngamdee,
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________ Disagree __________________
Abstention _____________________
(2) นายประธาน รังสิมาภรณ
Mr.Prathan Rangsimaporn
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________ Disagree __________________
Abstention _____________________
(3) นายมานิต บุญประกอบ
Mr.Manit Boonprakob
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
Agree _________________ Disagree __________________
(4) นางรัชนี นิพทั ธกุศล
Mrs. Ratchanee Nipatakusol
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
Agree _________________ Disagree __________________

□ งดออกเสียง
Abstention _____________________
□ งดออกเสียง
Abstention _____________________
หนา ______ ของจํานวนหนา ______
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วาระที่ 7 :
พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2550
7th Agenda:
To Appoint Auditors And To Fix The Auditors’ Fee For The Year 2007
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have his/her rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________ Disagree _______________________
Abstention _______________________
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการ
ลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
If the vote of the attorney in any agenda is inconsistent with this power of attorney, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be
considered my vote as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขาตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาได
ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda or in case of unclear instruction or voting for approval of any additional
matter is required in the meeting including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in any
respect, the attorney shall has the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรบั มอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขา พเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทํา
เองทุกประการ
Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case where the attorney did not vote in accordance with
the power of attorney, shall be deemed as if I did it by myself.
ลงชื่อ _______________________________________ ผูมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Authorizer
ลงชื่อ _______________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
ลงชื่อ _______________________________________ ผูรบั มอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
ลงชื่อ _______________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน ใหผูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
แนบ
Remarks
1. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate
his/her shares to more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the voting.
2. Election of director can be made either the whole group of director or individual director.
3. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the Power of Attorney Form B as
attached.

หนา ______ ของจํานวนหนา ______
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ใบประจําตอ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Power of Attorney Form B
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุน ของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
The authorization is made as a position of the shareholder of BEC World Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2550 วันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ หองเรนโบว โรงแรมอิมพีเรียล ควีสปารค เลขที่ 199 ซอย สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเลา และสถานที่อนื่ ดวย
in the meeting of share subscriber at the 2007 Annual Ordinary General of Meeting Shareholders on Friday, April 27 2007 at 2.30 p.m. at the Rainbow
Room, 5th Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No.199 Soi Sukhumvit 22, Bangkok or the other meeting which is to be postponed to another date, time and
place.
----------------------------□
□
□

□
□
□

□

วาระที่ __________ เรื่อง __________________________________________
Agenda
Topic
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have his/her rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree ________________________
Disagree _____________________
Abstention ___________________
วาระที่ __________ เรื่อง __________________________________________
Agenda
Topic
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(b) The attorney shall have his/her rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree ________________________
Disagree _____________________
Abstention ___________________
วาระที่ __________ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Agenda
Topic: Election of director
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
Agree ________________________
Disagree _____________________
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
Agree ________________________
Disagree _____________________

□

งดออกเสียง
Abstention ___________________

□

งดออกเสียง
Abstention ___________________

หนา ______ ของจํานวนหนา ______
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