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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

(This form is used specifically by foreign shareholders for whom a custodian in Thailand is appointed) 

........................................……………… 
  

                                                                                              เขียนที�(Written at).………………………….………… 

                                                                       

                                                                                                         วนัที� (Date) …..เดือน (Month) ……...………พ.ศ. (Year) ……… 

                           

(1)   ข้าพเจ้า (I/We)…………………………………………………………………….………….……………………………….... 

สํานักงานตั �งอยู่เลขที� (Residing at)…………..…… ถนน (Road)…………….……………..ตําบล/แขวง (Sub-district)………………….. 

อําเภอ/เขต (district)………..……………………จงัหวดั(Province)………………………….รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)……………..… 

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กับ..................................................................................................... 

As the custodian of …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ซึ�งเป็น ผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลธ์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

who is a shareholder of  BT Wealth Industries Public company Limited 

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �น ………………………….…หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.………………….……...เสยีง 

Holding the total number of                                         shares      and have the rights to vote equal                                  Votes 
 
(2)   ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint) 
  (1) ชื�อ           รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา                               อายุ     62       ปี  
                    Name     Asso. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana           Age     62      Years  
อยู่บ้านเลขที�     ��/�   ซอยศนูย์วจิยั �         แขวง               บางกะปิ           อาํเภอ/เขต      ห้วยขวาง       จงัหวดั       กรุงเทพฯ        หรือ 

residing at        76/2   Soi Soonwijai 8        Sub-District    Bangkapi          Distric          Huaykwang    Province      Bangkok        or 

     (2) ชื�อ                 นายศราวธุ จารุจินดา                                อายุ     58      ปี           

           Name      Mr. Sarawut Charuchinda                                     Age      58      Years 

อยู่บ้านเลขที�   ��  ซอยพหลโยธิน �     ถนน   พหลโยธิน           แขวง           สามเสนใน   อําเภอ/เขต  พญาไท  จงัหวดั  กรุงเทพฯ     หรือ 
residing at      52  Soi Phahonyothin 4 Phahonyothin Road  Sub-District  Samsennai      District    Phayathai  Province   Bangkok  or 
  (3) ชื�อ (Name)…..……………………………………………..…….…………………..…อายุ (Age)……  ..….…ปี (Years) 
อยู่บ้านเลขที� (Residing at)…..….……..…ถนน (Road)…………….….………...….…ตําบล/แขวง (Sub-district)…..…..………...……

อําเภอ/เขต (District)……………………..จงัหวดั (Province) ….………………..…รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)…………………….. 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
���� ในวนัจนัทร์ที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้อง พระรามเก้า ชั �น � โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที� ��� ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 2017 Annual General Meeting on Monday 24th 

April 2017, at 14.00 hrs. at the Rama IX Room, Floor 6th SC Park Hotel 474 Praditmanutham Road Wang Thonglang Bangkok 

10310 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

  

 
 

 



 
 
(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

      In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที� 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2559 ลงวนัที� 28 มีนาคม 2559 

Agenda 1 To consider and adopt the minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 

held on 28 March, 2016 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 

deems appropriate. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสยีง 
     
                           Approve          Votes         Disapprove       Votes             Abstain               Votes    
 
 
วาระที� 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

Agenda No.2 To consider and acknowledge the  Annual Report of the Board of Directors 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 

deems appropriate. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสียง 

                            Approve        Votes          Disapprove       Votes             Abstain               Votes 

 

    วาระที� 3  พิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที�  31 ธันวาคม 2559 ที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

    Agenda No.3 To consider and approve the audited financial statement for the year ended 31December 2016 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 

deems appropriate. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสยีง 

                            Approve         Votes        Disapprove        Votes            Abstain                Votes 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

วาระที� 4  พิจารณาจดัสรรเงินกําไรเพื�อตั �งสํารองตามกฎหมาย และรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจาก                    

ผลประกอบการปี 2559 และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 

2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 
Agenda No.4 To consider and approve the allocation of profit to be  legal reserve fund and acknowledgement 

of the interim dividend payment from the 2016 operational results and approval of the interim dividend 

payment from the operational results between 1 January 2017 to 31 March 2017 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 

deems appropriate. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสยีง 

                            Approve         Votes        Disapprove       Votes            Abstain               Votes 
    

วาระที� 5  พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนสักรรมการสําหรับผลการดําเนินงาน

ปี 2559 
Agenda No.5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2017 and the allocation of 

directors’ bonus for the year 2016. 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 

deems appropriate. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                           (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสยีง 

                            Approve         Votes        Disapprove       Votes            Abstain                Votes 
    

วาระที� 6  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To consider and elect directors in replacement of those retired by rotation. 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 

deems appropriate. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

                                 การเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุ (Appointment of whole set of directors) 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสยีง 

                                  Approve       Votes          Disapprove       Votes           Abstain              Votes 

                                   การเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล  (Appointment of some nominees as the follows) 
  (1) นายศกัดา  หาญบญุตรง (Mr.Sakda Hanbuntrong) 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสยีง 

                            Approve         Votes        Disapprove       Votes            Abstain               Votes 
  (2) นายสวิุทย์  มโนมยัยานนท์ (Mr.Suvit  Manomaiyanon) 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสยีง 

                            Approve       Votes        Disapprove     Votes           Abstain             Votes 
 



 

 

วาระที� 7  พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี 
Agenda.7 To consider and appoint the auditors and fix the audit fee.  

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

          เห็นด้วย…...…เสยีง      ไม่เห็นด้วย.........เสียง      งดออกเสียง...........เสียง 

                                 Approve       Votes          Disapprove      Votes            Abstain              Votes 
    

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี �ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนั �นไมถ่กูต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
      If the proxy holder does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 

incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholder. 

 

(5) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้

ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the 

meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 

amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

         Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except in the event that the proxy holder does not vote consistently 

with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
            ลงชื�อ/Signed……………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Grantor

                    (..…..…..…………..…………………………)  

            ลงชื�อ/Signed……………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/ Proxy

                                 (..…..…..…………..…………………………) 

            ลงชื�อ/Signed……………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/ Proxy

                           (..…..…..…………..…………………………)  

                      ลงชื�อ/Signed……………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/ Proxy

                                        (..…..…..…………..…………………………)  
หมายเหตุ   

1. วาระเลือกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 With respect to the agenda on the election of the Company’s directors, either the complete set of the directors or 

individual director maybe elected. 

2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ 

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the continued list of 

Proxy form C as per attached. 

 



 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
The continued list of proxy form C. 

 

                  การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 

����  ในวนัจนัทร์ที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั �น � โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที� ��� ถนนประดิษฐ์มนู

ธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

                  The proxy is granted by a shareholder of BT Wealth Industries Public Company Limited. For the 2017 Annual General 

Meeting of Shareholders on 24 April 2017 at 14.00 pm. at the Rama IX Room, Floor 6th SC Park Hotel 474 Praditmanutham Road 

Wang Thonglang Bangkok 10310 or such other date, or such time and place as the meeting may be adjourned.  
                                                          ……………………………………… 

  
       วาระที� …..  เรื�อง ………………………………………………………………………………………………… 

       Agenda         Re : 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                เห็นด้วย…………เสียง     ไมเ่ห็นด้วย……...….เสยีง  งดออกเสียง………เสยีง  

                              Approve             Votes            Disapprove              Votes          Abstain             Votes 
 

       วาระที� …..  เรื�อง ………………………………………………………………………………………………… 
       Agenda         Re : 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                เห็นด้วย…………เสียง     ไมเ่ห็นด้วย……...….เสยีง  งดออกเสียง………เสยีง  

                                    Approve            Votes              Disapprove            Votes            Abstain             Votes 

 

       วาระที� …..  เรื�อง ………………………………………………………………………………………………… 
       Agenda         Re : 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                เห็นด้วย…………เสียง     ไมเ่ห็นด้วย……...….เสยีง  งดออกเสียง………เสยีง  

                                   Approve              Votes            Disapprove             Votes            Abstain               Votes 
 

 
 

 
 

 
 



 

  
       วาระที� …..  เรื�อง ………………………………………………………………………………………………… 

       Agenda         Re : 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                เห็นด้วย…………เสียง     ไมเ่ห็นด้วย……...….เสยีง  งดออกเสียง………เสยีง  

                                  
 

วาระที� ……  เรื�องเลือกตั �งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda 6    To elect directors (Continue) 

                           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                           (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                           (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

                                   ชื�อกรรมการ/ Name ……………………………………………….                                   
                เห็นด้วย…………เสียง     ไมเ่ห็นด้วย……...….เสยีง  งดออกเสียง………เสยีง  

                              Approve             Votes             Disapprove           Votes             Abstain               Votes 

 

                                   ชื�อกรรมการ/ Name ……………………………………………….                                           
                เห็นด้วย…………เสียง     ไมเ่ห็นด้วย……...….เสยีง  งดออกเสียง………เสยีง  

                                    Approve             Votes            Disapprove             Votes            Abstain              Votes 

 

 

 

 

     
 

 


