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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
             เขียนท่ี …………….............................................. 
             วนัท่ี............ เดือน…........................ พ.ศ. ............ 
 
(1)  ขา้พเจา้.....................................................................  สัญชาติ..................อยูบ่า้นเลขท่ี..................ถนน .................................... 
       ตาํบล/แขวง......................................อาํเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั ............................. รหสัไปรษณีย ์................ 

 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ         บริษทั  บีที เวลธ์  อินดสัตรีส์ จาํกดั  (มหาชน) 
 โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั้งส้ิน .............................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................. เสียง 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

(1) ช่ือ       นายศราวธุ จารุจินดา                   อาย ุ    63       ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     52 ซอยพหลโยธิน 4   ถนน    พหลโยธิน         
แขวง    สามเสนใน    อาํเภอ/เขต     พญาไท       จงัหวดั         กรุงเทพฯ                                                                  หรือ 

 (2) ช่ือ       นายศกัดา หาญบุญตรง                อาย ุ    67      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      354/17          ถนน    พทุธบูชา             
                     แขวง      บางมด ...     อาํเภอ/เขต     จอมทอง      จงัหวดั         กรุงเทพฯ                                                                 หรือ 

 (3) ช่ือ................................................................อาย ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  ....................... ถนน...................................... 
ตาํบล/แขวง..................................อาํเภอ/เขต......................................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์.................    

 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขท่ี 474 
ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563   

        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

          เลือกตั้งกรรมการทั้เป็นรายบุคคล 

     (1) รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา                เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 
     (2) นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ              เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 
     (3) นายโชติก รัศมีทินกรกลุ                   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 
 
กรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือเป็นผู้ รับมอบฉันทะไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีนาํเสนอในการประชุมคร้ังนี ้   
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 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 และการจดัสรรเงินบาํเหน็จประจาํปี 2563 สาํหรับกรรมการ 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2564 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ …………………..….....…..…….…………………………ผูม้อบฉนัทะ 
          (…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
         (…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
        (…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
        (…………………………………...……..………………..) 

 
หมายเหตุ 1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
                     ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 

 

 

 

 
กรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือเป็นผู้ รับมอบฉันทะไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีนาํเสนอในการประชุมคร้ังนี ้   
 



 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2564 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งรัชดาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐม์นูธรรม  แขวงวงั
ทองหลาง  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

……………………………………… 
 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………
                          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
                          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………
                           (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
                           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………
                           (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
                           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………
                           (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
                           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                                   ช่ือกรรมการ /Name………………………………………………. 
                     เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 

 


