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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

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

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

                                                                                              เขียนท่ี(Written at).………………………….………… 
                                                                       

                                                                                                         วนัท่ี (Date) …..เดือน (Month) ……...………พ.ศ. (Year) ……… 
                           
(1)   ข้าพเจ้า (I/We)…………………………………………………………………….………….……………………………….... 
สํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี (Residing at)…………..…… ถนน (Road)…………….……………..ตําบล/แขวง (Sub-district)………………….. 
อําเภอ/เขต (district)………..……………………จงัหวดั(Province)………………………….รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)……………..… 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั.................................................................... 
As the custodian of …………………………………………………………………………………………………… 
ซึง่เป็น ผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
who is a shareholder of  BT Wealth Industries Public company Limited 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ ……………………….…หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.……………….……...เสียง 
Holding the total number of                                     shares      and have the rights to vote equal                             Votes 
 
(2)   ขอมอบฉนัทะให้ (Hereby appoint) 
  (1) ช่ือ           รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา                              อาย ุ    64       ปี  
                   Name   Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana     Age     64      Years 
อยู่บ้านเลขท่ี    76/2       ซอย       ศนูย์วิจยั 8     แขวง     บางกะปิ      อําเภอ/เขต      ห้วยขวาง      จงัหวดั    กรุงเทพฯ              หรือ 
residing at    76/2    Soi Soonwijai 8      Sub-District      Bangkapi     District       Huaykwang    Province      Bangkok       or 
     (2) ช่ือ                 นายศกัดา หาญบญุตรง                         อาย ุ   65      ปี           
           Name      Mr. Sakda Hanbuntrong                           Age     65      Years 
อยู่บ้านเลขท่ี   354/17        ถนน     พทุธบชูา            แขวง           บางมด      อําเภอ/เขต    จอมทอง     จงัหวดั    กรุงเทพฯ     หรือ 
residing at      354/17   Putthabucha Rd.,    Sub-District   Bangmod       District    Jomthong       Province    Bangkok    or 

  (3) ช่ือ (Name)…..………………………………………..…….…………………..…อาย ุ(Age)……..….…ปี (Years) 
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)…..….……..…ถนน (Road)…………….….………...….…ตําบล/แขวง (Sub-district)…..…..………...……
อําเภอ/เขต (District)……………………..จงัหวดั (Province) ….………………..…รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)…………………….. 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2562 ในวนัพธุท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง พระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474  ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 2019 Annual General Meeting on Wednesday 3rd 
April 2019, 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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
      In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

     
วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานประจําปี 
 Agenda No.1 To consider and acknowledge the  Annual Report. 

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

deems appropriate. 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                          (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

          เหน็ด้วย…...…เสยีง      ไมเ่หน็ด้วย.........เสยีง      งดออกเสียง...........เสยีง
                            Approve        Votes          Disapprove       Votes             Abstain               Votes
 

    วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว
    Agenda No.2 To consider and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2018
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

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

          เหน็ด้วย…...…เสยีง      ไมเ่หน็ด้วย.........เสยีง      งดออกเสียง...........เสยีง

                            Approve         Votes        Disapprove        Votes            Abstain                Votes
 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2561   
Agenda No.3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and annual dividend 

payment for 2018.
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

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

          เหน็ด้วย…...…เสยีง      ไมเ่หน็ด้วย.........เสยีง      งดออกเสียง...........เสยีง

                            Approve         Votes        Disapprove       Votes            Abstain               Votes
 
 
 
 
 

  



วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
Agenda 4 To consider and elect directors in replacement of those retired by rotation. 

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

deems appropriate.
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                          (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
                                 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ (Elect of whole set of directors)

          เหน็ด้วย…...…เสยีง      ไมเ่หน็ด้วย.........เสยีง      งดออกเสียง...........เสยีง

                                  Approve       Votes          Disapprove       Votes          Abstain              Votes 
                                   เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  (Elect of some nominees individually as the follows)
  (1) นายศราวธุ จารุจินดา (Mr.Sarawut Charuchinda)
          เหน็ด้วย…...…เสยีง      ไมเ่หน็ด้วย.........เสยีง      งดออกเสียง...........เสยีง

                            Approve         Votes        Disapprove       Votes            Abstain               Votes
  (2) นางชติุมา กติกาวงศ์ (Mrs.Chutima Katikawong)
          เหน็ด้วย…...…เสยีง      ไมเ่หน็ด้วย.........เสยีง      งดออกเสียง...........เสยีง

                            Approve         Votes        Disapprove       Votes            Abstain               Votes
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 และการจดัสรรเงินบําเหน็จประจําปี 2561 สําหรับกรรมการ
Agenda No.5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2019 and the allocation of 

directors’ gratuity for the year 2018.
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

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

          เหน็ด้วย…...…เสยีง      ไมเ่หน็ด้วย.........เสยีง      งดออกเสียง...........เสยีง

                            Approve         Votes        Disapprove       Votes            Abstain                Votes
  
วาระท่ี 6  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี
Agenda.6 To consider and appoint the auditors and fix the audit fee. 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

          เหน็ด้วย…...…เสยีง      ไมเ่หน็ด้วย.........เสยีง      งดออกเสียง...........เสยีง
                                 Approve       Votes          Disapprove      Votes            Abstain              Votes
  



(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

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. 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
         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.   
            ลงช่ือ/Signed……………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor
                 (..…..…..…………..…………………………)  
            ลงช่ือ/Signed……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy
                               (..…..…..…………..…………………………) 
            ลงช่ือ/Signed……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy
                           (..…..…..…………..…………………………)  
                      ลงช่ือ/Signed……………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy
                                        (..…..…..…………..…………………………)  
หมายเหตุ   
1. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือ
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. 

 

                การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562  
ในวนัพธุท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
                  The proxy is granted by a shareholder of BT Wealth Industries Public Company Limited. For the 2019 Annual General 
Meeting of Shareholders on 3rd April 2019 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. 

                                                          ……………………………………… 
  
       วาระท่ี …..  เร่ือง …………………………………………………………………………………………………

       Agenda         Re : 
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                เหน็ด้วย…………เสียง   ไมเ่หน็ด้วย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง
                              Approve             Votes            Disapprove              Votes          Abstain             Votes
 

       วาระท่ี …..  เร่ือง …………………………………………………………………………………………………
       Agenda         Re : 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                เหน็ด้วย…………เสียง   ไมเ่หน็ด้วย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง
                                    Approve            Votes              Disapprove            Votes            Abstain             Votes
 

       วาระท่ี …..  เร่ือง …………………………………………………………………………………………………
       Agenda         Re : 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                เหน็ด้วย…………เสียง   ไมเ่หน็ด้วย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง
                                   Approve              Votes            Disapprove             Votes            Abstain               Votes

 
  



       วาระท่ี …..  เร่ือง …………………………………………………………………………………………………
       Agenda         Re : 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                          (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                เหน็ด้วย…………เสียง   ไมเ่หน็ด้วย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง

                                  
 
วาระท่ี 4      เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda 4    To elect directors (Continue)

                           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                           (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                   ช่ือกรรมการ/ Name ……………………………………………….                                  

                เหน็ด้วย…………เสียง   ไมเ่หน็ด้วย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง
                              Approve             Votes             Disapprove           Votes             Abstain               Votes

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

                                    Approve             Votes            Disapprove             Votes            Abstain              Votes
 

 
 

 
    

 
 


