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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ )
(This form is used specifically by foreign shareholders for whom a custodian in Thailand is appointed)
........................................………………
เขียนที่(Written at).………………………….……………………
วันที่ (Date) …..เดือน (Month) ……...………พ.ศ. (Year) ………
(1) ข้าพเจ้า (I/We)…………………………………………………………………….………….………………………………....
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ (Residing at)…………..…… ถนน (Road)…………….……………..ตําบล/แขวง (Sub-district)…………………..
อําเภอ/เขต (district)………..……………………จังหวัด(Province)………………………….รหัสไปรษณี ย ์ (Postal Code)……………..…
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ....................................................................
As the custodian of ……………………………………………………………………………………………………
ซึ่งเป็ น ผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
who is a shareholder of BT Wealth Industries Public company Limited
โดยถือหุน้ สามัญจํานวนทั้งสิ้ น ……………………….…หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.……………….……...เสี ยง
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal
Votes
(2) ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)
(1) ชื่อ
นายศักดา หาญบุญตรง
อายุ 68 ปี
Name Mr. Sakda Hanbuntrong
Age 68 Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 354/17
ถนน พุทธบูชา
แขวง บางมด อําเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุ งเทพฯ หรื อ
residing at
354/17 Putthabucha Rd Sub-District Bangmod District Jomthong Province Bangkok or
(2) ชื่อ
นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ
อายุ 58 ปี
Name Ms. Jongkolnee Tansuvan
Age 58 Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 254 ซอยอินทรพิทกั ษ์ 1 ถนน ตากสิ น แขวง บางยีเ่ รื อ อําเภอ/เขต ธนบุรี จังหวัด กรุ งเทพฯ หรื อ
residing at
254 Soi Intrapitak 1 Tarksin Rd Sub-District Bangyeerua District Thonburi Province Bangkok or
(3) ชื่อ (Name)…..………………………………………..…….…………………..…อายุ (Age)……..….…ปี (Years)
อยูบ่ า้ นเลขที่ (Residing at)…..….……..…ถนน (Road)…………….….………...….…ตําบล/แขวง (Sub-district)…..…..………...……
อําเภอ/เขต (District)……………………..จังหวัด (Province) ….………………..…รหัสไปรษณี ย ์ (Postal Code)……………………..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทําการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 ของบริ ษทั ณ
อาคารเลขที่ 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 2022 Annual Ordinary General Meeting on 19 April 2022, at 14.00
hrs. via E-AGM broadcasting from the Company’s Meeting Room, 593/3 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Ramkhamhaeng Rd.,
Wangthonglang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
กรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอชื่ อเป็ นผู้รับมอบฉันทะไม่ มสี ่ วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการอื่ นๆ ในทุกวาระที่นาํ เสนอในการประชุมครั้ งนี ้

The independent directors nominated by the company as proxies do not have special interests that differ from those of other directors in every agenda presented.
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการและข้อมูลสําคัญอื่นในรอบปี 2564
Agenda No.1 To acknowledge the Company’s operating performance, the Management Discussion and Analysis and other
important information for the year 2021
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย….................…เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………............เสี ยง
งดออกเสี ยง.................เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.2 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย….................…เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………............เสี ยง
งดออกเสี ยง.................เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
Agenda No.3 To consider and approve the allocation of net profit of the year 2021 and dividend payment.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย….................…เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………............เสี ยง
งดออกเสี ยง.................เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
Agenda 4 To consider and elect directors in replacement of those retired by rotation.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด (Elect of whole set of directors)
เห็นด้วย…................…เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………............เสี ยง
งดออกเสี ยง.................เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
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เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล (Elect of some nominees individually as the follows)
(1) นายศราวุธ จารุ จินดา (Mr. Sarawut Charuchinda)
เห็นด้วย…................…เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………............เสี ยง
งดออกเสี ยง.................เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
(2) นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ (Mr. Visuth Jirathiyut)
เห็นด้วย…................…เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………............เสี ยง
งดออกเสี ยง.................เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 และการจัดสรรเงินบําเหน็จสําหรับกรรมการ
Agenda No.5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 and the allocation of directors’ gratuity.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย….................…เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………............เสี ยง
งดออกเสี ยง.................เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2565
Agenda.6 To consider and appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2022.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย….................…เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………............เสี ยง
งดออกเสี ยง.................เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
(4) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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.
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ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูม้ อบฉันทะ/ Grantor
(..…..…..…………..…………………………)
ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/ Proxy
(..…..…..…………..…………………………)
ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/ Proxy
(..…..…..…………..…………………………)
ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/ Proxy
(..…..…..…………..…………………………)
หมายเหตุ

1. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

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. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
The continued list of proxy form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ใน
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทําการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 ของบริ ษทั ณ
อาคารเลขที่ 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
The proxy is granted by a shareholder of BT Wealth Industries Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders on 19 April 2022, at 14.00 hrs. via E-AGM broadcasting from the Company’s Meeting Room, 593/3 Soi Ramkhamhaeng 39
(Thepleela 1), Ramkhamhaeng Rd., Wangthonglang, Bangkok or such other date or such time and place as the meeting may be adjourned.
………………………………………
วาระที่ ….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………
Agenda Re :
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย…………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย……...….เสี ยง
งดออกเสี ยง………เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ ….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………
Agenda Re :
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย…………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย……...….เสี ยง
งดออกเสี ยง………เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ ….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………
Agenda Re :
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย…………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย……...….เสี ยง
งดออกเสี ยง………เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

วาระที่ ….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………
Agenda Re :
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย…………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย……...….เสี ยง
งดออกเสี ยง………เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ ….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………
Agenda Re :
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย…………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย……...….เสี ยง
งดออกเสี ยง………เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 4 เรื่ องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda 4 To elect directors (Continue)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ชื่อกรรมการ/ Name ……………………………………………….
เห็นด้วย…………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย……...….เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes

งดออกเสี ยง………เสี ยง
Abstain
Votes

