
 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
     เขียนท่ี ……………......................................... 
     วนัท่ี......... เดือน…................... พ.ศ. …............ 

 
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาต.ิ...... .............................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ถนน ................................................ ................ต าบล/แขวง.......................................................  
อ าเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั ............................................ รหัสไปรษณีย์ ............................ 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  บีที เวลธ์  อินดสัตรีส์ จ ากดั  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้    ................................................. หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  ...............................เสียง 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให้  
  (1) ช่ือ       รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีววิฒันา          อาย ุ    62       ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี     76/2      ซอยศนูย์วจิยั 8       แขวง บางกะปิ      อ าเภอ/เขต   ห้วยขวาง      จงัหวดั    กรุงเทพฯ        หรือ 
  (2) ช่ือ              นายศราวธุ จารุจินดา          อาย ุ    58      ปี           
อยู่บ้านเลขท่ี   52  ซอยพหลโยธิน 4   ถนน   พหลโยธิน  แขวง   สามเสนใน   อ าเภอ/เขต  พญาไท  จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (3) ช่ือ.....................................................................................................อาย ุ .....................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี  ....................... ถนน.......................................................ต าบล/แขวง …................................................... 
อ าเภอ/เขต ........................................................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย์  ...................        
 
 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพงึเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

    วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตังิบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 



 

 

 

    วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรเพ่ือตัง้ส ารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก                
ผลประกอบการปี 2559 และอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานระหว่าง 
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึ 31 มีนาคม 2560 

   

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร    
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้    
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง    
วาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และการจดัสรรเงินโบนสักรรมการส าหรับ 
              ผลการด าเนินงานปี 2559 

   

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร    
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้    
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง    

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ              ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร    
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                   การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   

                                   การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล    
(1) นายศกัดา  หาญบญุตรง  

   

                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง    
(2) นายสุวทิย์  มโนมยัยานนท์    

                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง    
วาระที่ 7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี    

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร    
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้    
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง    
    

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

 



 

 

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ             
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
                           ลงช่ือ …………………..….....…..…….…………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง พระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 
474 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืน 

……………………………………… 
 

       วาระที่ …..  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………… 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

       วาระที่ …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………… 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

       วาระที่ …..  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………… 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

       วาระที่ …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………… 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 
วาระที่ 6 เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 


