
 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

 

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

 
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ..................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ถนน ................................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณีย์ ............................ 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  บีที เวลธ์  อินดสัตรีส์ จํากดั  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้    ................................................. หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  ...............................เสียง 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
  (1) ช่ือ              นายศราวธุ    จารุจินดา                    อาย ุ    59       ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี     52   ซอยพหลโยธิน 4    ถนน   พหลโยธิน  แขวง   สามเสนใน   อําเภอ/เขต  พญาไท   จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (2) ช่ือ              นายศกัดา   หาญบญุตรง   อาย ุ    63      ปี           
อยู่บ้านเลขท่ี      354/17                       ถนน   พทุธบชูา    แขวง   บางมด         อําเภอ/เขต  จอมทอง  จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (3) ช่ือ.....................................................................................................อาย ุ.....................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี  ....................... ถนน.......................................................ตําบล/แขวง …................................................... 
อําเภอ/เขต ........................................................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย์  ...................        
 
 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ในวนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซ ี
ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ

    วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 
 



 

 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุติัการงดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และอนมุติัการงด
               จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560  

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และการจดัสรรเงินโบนสักรรมการสําหรับ
              ผลการดําเนินงานปี 2560 

 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
วาระท่ี 6  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ     

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ

 

                                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล   
(1) รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา

                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
(2) นายโชติก รัศมีทินกรกลุ  

                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
(3)  นางศิริพร ศาตวินท์

                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
  วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี  

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 



 

 

 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ             
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

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

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

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

(…………………………………...……..………………..) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง พระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซ ีปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474
ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืน 

……………………………………… 
 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง …………………………………………………………………………………………………
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง …………………………………………………………………………………………………
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

 
วาระท่ี 6 เร่ืองแตง่ตัง้กรรมการ (ตอ่)

                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

 


