อากรแสตมป 20 บาท
Stamp Duty 20 Baht
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Power of Attorney Form C
(แบบทีใ่ ชเฉพาะกรณีผถู ือหุน เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเปนผูรบั ฝากและดูแลหุน)
(this form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in Thailand to be share depository)
___________________________
เขียนที่ ___________________________________________________
Written at
วันที่ ___________ เดือน____________________พ.ศ. _____________
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา I /We ____________________________________________________________________ สัญชาติ Nationality _____________________________
ที่อยู Address: ______________________________________________________________________________________________________________________
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูร ับฝากและดูแลหุน ( Custodian ) ใหกบั __________________________________ ซึ่งเปนผูถอื หุนของบริษัท บีอซี ี เวิลด จํากัด (มหาชน)
as an operator in the business of the custodian for
a shareholder of BEC World Public Company Limited,
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ___________________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________________________ เสียง ดังนี้
holding total of
shares and having
votes as follows;
หุนสามัญ __________________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
_________________________________________ เสียง
Common share
shares and having
votes
(2) ขอมอบฉันทะให hereby authorize
(1)
นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________
อายุ __________________________ป
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
ที่อยู
_________________________________________________________________________________________________________หรือ
Address
or
(2)
นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________
อายุ __________________________ป
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
ที่อยู
_________________________________________________________________________________________________________หรือ
Address
or
(3) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________
อายุ __________________________ป
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
ที่อยู
_________________________________________________________________________________________________________หรือ
Address
or
¨ นายมานิต บุญประกอบ – กรรมการอิสระ, อายุ 58 ป อยูบา นเลขที่ 101/62 มณียา 3 ซอย 5 ถนนรัตนาธิเบศธ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Mr. Manit Boonprakob – Independent Director, age 58 years, address: 101/62 Maneeya 3, Soi 5, Ratanathibet Road, Muang District,
Nonthaburi Province 11000
หมายเหตุ:
นายมานิต บุญประกอบ มีสว นไดเสียเฉพาะในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบกรรมการสําหรับป 2552
Remark:
This independent director has stake in the 6th agenda - Considering Director Remuneration for the Year 2009
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2552 ในวันที่ 29
เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองควีนสปารค 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย
Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the Annual General Shareholder Meeting for year
2009 on Wednesday, April 29, 2009 at 2.00 p.m. at the Queen’s Park I, 2nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No.199 Soi Sukhumvit 22,
Bangkok or as to be postponed to another date, time and place.
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผรู บั มอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows;
□ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถอื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได
Full authorization to vote by all number of shares held by me.
□ มอบฉันทะบางสวน คือ
Partial authorization:
□ หุนสามัญ ________________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________________________________ เสียง
Common share
shares and having
votes
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผรู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
1st Agenda:
Considering to Certify the Minutes of Annual General Shareholder Meeting for year 2008
□ (ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention _______________________
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วาระที่ 3:
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับปส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
3rd Agenda:
Considering to Approve the Balance Sheet and Income Statement for the Fiscal Year as of December 31, 2008
□ (ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention ______________________
วาระที่ 4:
พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2551 และอนุมตั ิจา ยเงินปนผล
4th Agenda:
Considering to Approve Profit Allocation for year 2008 and Approval for Dividend Payment
□ (ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________
Disagree
____________________ Abstention ____________________________
วาระที่ 5 :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
5th Agenda:
Considering Replacement of Directors by Rotation Retire
□ (ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
(1) □ การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of the whole group of director
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________
Disagree __________________
Abstention _____________________
(2) □ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Election of the individual director
(1) นายประชุม มาลีนนท
MR.PRACHUM MALEENONT
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________ Disagree __________________
Abstention _____________________
(2) นางสาวนิภา มาลีนนท
MS.NIPA MALEENONT
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________ Disagree __________________
Abstention _____________________
(3) นางสาวอัมพร มาลีนนท
MS.AMPHORN MALEENONT
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________ Disagree __________________
Abstention _____________________
(4) นางรัชนี นิพัทธกุศล
MRS.RATCHANEE NIPATAKUSOL
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________ Disagree __________________
Abstention _____________________
วาระที่ 6 :
พิจารณากําหนดคาตอบกรรมการสําหรับป 2552
6th Agenda:
Considering Director Remuneration for the Year 2009 Fixing
□ (ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention ___________________________
วาระที่ 7 :
พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสาํ หรับป 2552
7th Agenda:
Considering the Appointment of Auditor for the Year 2009 and Auditing Fee
□ (ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree _________________________ Disagree _______________________
Abstention _______________________
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรบั มอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามทีร่ ะบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถอื วาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถอื เปนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ ือหุน
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be
considered my vote as a shareholder.
(6) ในกรณีท่ขี า พเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชดั เจนหรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใด
นอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไวขา งตน รวมถึงกรณีท่มี ีการแกไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid
agenda 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 have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.
กิจการใดที่ผรู ับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ผี รู ับมอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่ าพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถอื เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเอง
ทุกประการ
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 _______________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
ลงชื่อ _______________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ชเฉพาะกรณีท่ผี ถู อื หุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบั ฝาก
และดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานทีต่ อ งแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถอื หุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผรู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผรู บั มอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Remarks
1. This Proxy Form C is only for a shareholder who as a foreign investor as appeared in the registration record and has appointed Custodian in Thailand
to be share depository.
2. The documents required to be attached with the proxy are:
(1) The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.
(2) The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct Custodian business.
3. 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 meeting.
4. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
5. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form C as
attached.
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ใบประจําตอ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Power of Attorney Form C

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษทั บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of BEC World Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2552 วันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองควีนสปารค 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีสป ารค เลขที่ 199 ซอย สุขุมวิท 22
กรุงเทพฯ 10110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวันเลา และสถานทีอ่ ื่นดวย
in the Annual General Shareholder Meeting for year 2009 on Wednesday, April 29, 2009 at 2.00 p.m. at the Queen’s Park I, 2nd 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) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
a. The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นดวย
□ ไมเห็นดวย
□ งดออกเสียง
Agree ________________________
Disagree _____________________
Abstention ___________________

□

□
□
□

□

วาระที่ __________ เรื่อง __________________________________________
Agenda
Topic
(ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(b) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา 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 ___________________
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