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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         บริษัท  บีที เวลธ์  อนิดัสตรีส์ จํากดั  (มหาชน) 

 โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั้งส้ิน .............................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................................. เสียง 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
 (1) ช่ือ       นายศกัดา หาญบุญตรง                อาย ุ    68      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      354/17              ถนน       พทุธบูชา             

แขวง      บางมด      อาํเภอ/เขต     จอมทอง      จงัหวดั         กรุงเทพฯ                                                                  หรือ 
 (2) ช่ือ       นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ        อาย ุ    58       ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     254   ซอยอินทรพิทกัษ ์1     ถนน   ตากสิน      

แขวง       บางยีเ่รือ    อาํเภอ/เขต        ธนบุรี       จงัหวดั         กรุงเทพฯ                                                                 หรือ 
 (3) ช่ือ................................................................อาย ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  ....................... ถนน...................................... 

ตาํบล/แขวง................................อาํเภอ/เขต......................................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์.................    
 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  ในวนัท่ี 19 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ดว้ยวธีิการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดย
จะทาํการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทั ณ อาคารเลขท่ี 593/3  ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี  ดังน้ี  

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ(MD&A) และขอ้มูล
สาํคญัอ่ืนในรอบปี 2564  

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 
       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
         เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
         (1) นายศราวธุ จารุจินดา                             เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 
         (2) นายวสุิทธ์ิ จิราธิยตุ                                เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีนาํเสนอในการประชุมคร้ังนี ้   
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 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 และการจดัสรรเงินบาํเหน็จสาํหรับกรรมการ 
            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                 เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2565  
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                 เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

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

 
หมายเหตุ 1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
                     ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 
 

 

 

 
กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีนาํเสนอในการประชุมคร้ังนี ้   



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ดว้ยวธีิการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทาํการถ่ายทอดสดจาก
หอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทั ณ อาคารเลขท่ี 593/3  ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง  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 

 
 


