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# 

 
 

กรรมการ 

ค่าตอบแทนปี 2559 (บาท/คน/ปี) ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท/คน/ปี) 
(ปีที�เสนอ) 

ค่าตาํแหน่ง โบนัส (ผล
ประกอบการ

ปี 58) 

รวมค่า 
ตอบแทน 

ค่าตาํแหน่ง โบนัส (ผล
ประกอบการ

ปี 59) 

รวมค่า 
ตอบแทน 

1 ประธานกรรมการบริษัท 
- นายไพบลูย์ เสรีววิฒันา 

 
600,000 

 
600,000 

 
1,200,000 

 
600,000 

 
500,000 

 
1,100,000

2 กรรมการบริษัท และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- นางสาวอมัพร เรืองประเสริฐกลุ (1) 
- นายศราวธุ จารุจินดา (2) 

 
 

360,000 
135,000 

 
 

500,000 
- 

 
 

860,000 
135,000 

 
 

- 
540,000 

 
 

290,900 
109,100 

 
 

290,900 
649,100 

3 กรรมการบริษัท 
และกรรมการตรวจสอบ 

- นายศกัดา หาญบญุตรง 
- นายสุวทิย์ มโนมยัยานนท์ 

 
 

480,000 
480,000 

 
 

400,000 
400,000 

 
 

880,000 
880,000 

 
 

480,000 
480,000 

 
 

300,000 
300,000 

 
 

780,000 
780,000 

รวม 2,055,000 1,900,000 3,955,000 2,100,000 1,500,000 3,600,000 
 
หมายเหต ุ (1) นางสาวอมัพร เรืองประเสริฐกลุ ลาออกจากตําแหนง่กรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2559 
 (2) นายศราวธุ จารุจินดา ได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2559 
 

       ทั �งนี � กรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัททั �ง 3 ท่าน ได้แก่ นางศิริพร ศาตวินท์ นายโชติก    รัศมีทินกรกลุ 
และนายรุจนนัท์ ศาตวินท์  สละสิทธิ�ในการรับเงินโบนสัดงักลา่ว 

  ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ตาม
รายละเอียดดงันี � 
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  ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิ งานในปีท่ีผ่าน
มาของผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และมีความเห็นว่าผู้ สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ 
เหมาะสม ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  อีกทัง้ ยงัเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้พิจารณาค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 และมีความเห็นว่าคา่
สอบบญัชีส าหรับปี 2560 (ปีท่ีน าเสนอ) มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบ
จงึเห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้แก่ นางสาวมณี               รัตนบรรณ
กิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 (ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทตัง้แต่ปี 2557) หรือ 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2560   

  ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีและบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียหรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร            ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของ
บริษัททัง้หมดด้วย 

2. พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท เพ่ิม
จากจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของปี 2559 จ านวน 100,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.28  

  ส าหรับจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชี บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับปี 2560  รวมเป็นจ านวนเงิน 2,125,000 บาท เพ่ิมจากปี 2559 จ านวน 55,000 
บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.65 โดยรวมแล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
2,925,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ านวน 155,000 บาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.59 และค่าบริการอื่นของ
บริษัทย่อยส าหรับปี 2560 จ านวน 140,000 บาท ซึง่เท่ากบัคา่บริการอื่นของบริษัทย่อยในปี 2559 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ พิจารณาแล้ ว เห็ นชอบกับ ข้อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ นางพูนนารถ            เผ่าเจริญ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 5238 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท  และรับทราบค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยของบริษัทประจ าปี 2560 
เป็นจ านวนเงิน 2,125,000 บาท  และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยส าหรับปี 2560 จ านวน 140,000 บาท 
โดยรวมแล้ว คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,925,000  ล้านบาท 
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 การลงมติ  วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

  บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น  หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นได้  ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตาม
รายชื�อกรรมการอิสระของบริษัทที�ระบุไว้ในคําชี �แจงวิธีการมอบฉันทะฯ) เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
ได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะตามที�แนบมานี � และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที� 20 เมษายน 2560 
  บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ในวันที� 10 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 13 มีนาคม 2560  
  ทั �งนี � ทางบริษัทได้จัดของว่างและเครื�องดื�มไว้รองรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที�มาร่วมประชุม
แต่ไม่ได้มีการแจกของที�ระลกึ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนงัสือรายงานประจําปี 2559 ท่านสามารถติดต่อ
ขอรับได้ ณ วนัที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 หรือ E-mail : info@btw.co.th เพื�อบริษัทจักได้จัดส่งให้
ท่านตอ่ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

(........................................................) 
นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 0 2314 2151-2 ตอ่ 305 

หน้าที่ 9 

 การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

  บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น  หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นได้  ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตาม
รายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทท่ีระบุไว้ในค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะฯ) เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
ได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีแนบมานี ้และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 
  บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ในวันท่ี 10 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560  
  ทัง้นี ้ทางบริษัทได้จัดของว่างและเคร่ืองดื่มไว้รองรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม
แต่ไม่ได้มีการแจกของท่ีระลกึ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2559 ท่านสามารถติดต่อ
ขอรับได้ ณ วนัท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 หรือ E-mail : info@btw.co.th เพ่ือบริษัทจักได้จัดส่งให้
ท่านตอ่ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(........................................................) 
นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 0 2314 2151-2 ตอ่ 305 
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เอกสารประกอบวาระการประชมุลําดบัที� 3   

 
ชื�อ             นายศักดา หาญบุญตรง 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ  63 ปี 
 

ประวัติการศึกษาและอบรม 
ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

ประวัติการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
เริ�มดํารงตําแหนง่กรรมการครั �งแรกเมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2557 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหนง่กรรมการ 2 ปี 6 เดือน 
การเข้าประชมุในปี 2559 ที�ผา่นมา  
o คณะกรรมการบริษัท                               9/9  ครั �ง  
o คณะกรรมการตรวจสอบ            4/4  ครั �ง 
o คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   3/3  ครั �ง 

ประสบการณ์ทาํงาน 
กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 

       2557 – ปัจจุบนั     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /      บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั  
                                  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด  (มหาชน) 
        คา่ตอบแทน   

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * 
  2556 – ปัจจบุนั      กรรมการ           บริษัท โมเดไทย จํากดั  
 
            หมายเหต ุ*  บริษัทดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท                - ไมม่ี -  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ              - ไมม่ี -  
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไมม่ี - 
คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท              - ไมม่ี - 

 

รายนามและประวัติของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท    

  คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื�องคณุสมบัติ
ของกรรมการอิสระ ซึ�งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 
39/2559 เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม ่ดงันี � 
 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั �งนี � ให้นบัรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้
เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�น้องและบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร       
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษา
กฎหมาย หรือที�ปรึกษาทางการเงินซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอิสระ 
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7) ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหาร งาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง
ทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9)  ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 
    

















 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.   

 
เขียนที�............................................................ 
วนัที�......... เดือน........................ พ.ศ. ............ 
                 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาต.ิ........ ............................................ 
อยู่บ้านเลขที�..................ถนน ................................................................ตําบล/แขวง.......................................................  
อําเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั ............................................ รหัสไปรษณีย์ ............................ 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  บีที เวลธ์  อินดสัตรีส์ จํากดั  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �น    ................................................. หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………............................เสียง 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
  (1) ชื�อ       รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีววิฒันา          อาย ุ    62       ปี  
อยู่บ้านเลขที�     76/2      ซอยศนูย์วจิยั 8       แขวง บางกะปิ      อําเภอ/เขต   ห้วยขวาง      จงัหวดั    กรุงเทพฯ    หรือ 
  (2) ชื�อ              นายศราวธุ จารุจินดา          อาย ุ    58      ปี           
อยู่บ้านเลขที�   52  ซอยพหลโยธิน 4   ถนน   พหลโยธิน  แขวง   สามเสนใน   อําเภอ/เขต  พญาไท  จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (3) ชื�อ................................................................................. ....................อาย ุ.....................ปี  
อยู่บ้านเลขที�  ....................... ถนน.......................................................ตําบล/แขวง …................................................... 
อําเภอ/เขต ........................................................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย์  ................ ...        
 
 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ในวนัจนัทร์ที� 24 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั �น 6 โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค กรุงเทพ เลขที� 474 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที�จะพงึเลื�อน
ไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
               
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
                                   ลงชื�อ …………………..….....…..………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงชื�อ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงชื�อ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงชื�อ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน           ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 





 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
     เขียนที� ……………......................................... 
     วนัที�......... เดือน…................... พ.ศ. …............ 

 
(�) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาต.ิ...... .............................................. 
อยู่บ้านเลขที�..................ถนน ................................................................ตําบล/แขวง................................. ...................... 
อําเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั ............................... ............. รหสัไปรษณีย์ ............................ 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  บีที เวลธ์  อินดสัตรีส์ จํากดั  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �น    ................................................. หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  ...............................เสียง 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให้  
  (1) ชื�อ       รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีววิฒันา          อาย ุ    62       ปี  
อยู่บ้านเลขที�     76/2      ซอยศนูย์วจิยั 8       แขวง บางกะปิ      อําเภอ/เขต   ห้วยขวาง      จงัหวดั    กรุงเทพฯ    หรือ 
  (2) ชื�อ              นายศราวธุ จารุจินดา          อาย ุ    58      ปี           
อยู่บ้านเลขที�   52  ซอยพหลโยธิน 4   ถนน   พหลโยธิน  แขวง   สามเสนใน   อําเภอ/เขต  พญาไท  จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (3) ชื�อ.....................................................................................................อาย ุ.....................ปี  
อยู่บ้านเลขที�  ....................... ถนน.......................................................ตําบล/แขวง …................................................... 
อําเภอ/เขต ........................................................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย์  ...................        
 
 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ในวนัจนัทร์ที� 24 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั �น 6 โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค กรุงเทพ เลขที� 474 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที�จะพงึเลื�อน
ไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

วาระที� 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2559 ลงวนัที� 28 มีนาคม 2559 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที� 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

    วาระที� 3  พิจารณาอนมุตังิบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที�  31 ธนัวาคม 2559 ที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 



 

 

    วาระที� 4  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรเพื�อตั �งสํารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก                
ผลประกอบการปี 2559 และอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานระหว่าง 
วนัที� 1 มกราคม 2560 ถงึ 31 มีนาคม 2560 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �  
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
วาระที� 5  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และการจดัสรรเงินโบนสักรรมการสําหรับ 
              ผลการดําเนินงานปี 2559 

 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �  
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
วาระที� 6  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ     

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
                                   การเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุ 

 

                                   การเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล    
(1) นายศกัดา  หาญบญุตรง  

 

                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
(2) นายสุวทิย์  มโนมยัยานนท์  

                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
วาระที� 7  พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี  

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �  
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี �ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นั �นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเตมิ
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 



 

 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ             
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
                           ลงชื�อ …………………..….....…..…….…………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงชื�อ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงชื�อ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงชื�อ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเตมิได้ในใบประจําตอ่
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 
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