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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 
(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)   ขา้พเจา้ (I/We)…………………………………………………………………….………….……………………………….... 
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี (Residing at)…………..…… ถนน (Road)…………….……………..ตาํบล/แขวง (Sub-district)………………….. 
อาํเภอ/เขต (district)………..……………………จงัหวดั(Province)………………………….รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)……………..… 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................... 
As the custodian of …………………………………………………………………………………………………… 
ซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้ของ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
who is a shareholder of  BT Wealth Industries Public company Limited 
โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั้งส้ิน ……………………….…หุน้           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.……………….……...เสียง 
Holding the total number of                                     shares      and have the rights to vote equal                             Votes 
(2)   ขอมอบฉนัทะให ้(Hereby appoint) 
  (1) ช่ือ             นายศกัดา หาญบุญตรง                             อาย ุ   68      ปี           
          Name       Mr. Sakda Hanbuntrong                          Age    68      Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี        354/17               ถนน     พทุธบูชา          แขวง  บางมด   อาํเภอ/เขต    จอมทอง     จงัหวดั    กรุงเทพฯ     หรือ 
residing at           354/17   Putthabucha  Rd    Sub-District     Bangmod     District    Jomthong       Province    Bangkok    or 
       (2) ช่ือ             นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ                      อาย ุ   58      ปี           
          Name       Ms. Jongkolnee Tansuvan                        Age    58      Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี        254    ซอยอินทรพิทกัษ ์1    ถนน    ตากสิน         แขวง  บางยีเ่รือ   อาํเภอ/เขต    ธนบุรี     จงัหวดั    กรุงเทพฯ      หรือ 
residing at           254   Soi Intrapitak 1 Tarksin Rd    Sub-District    Bangyeerua     District    Thonburi       Province    Bangkok    or 

  (3) ช่ือ (Name)…..………………………………………..…….…………………..…อาย ุ(Age)……..….…ปี (Years) 
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at)…..….……..…ถนน (Road)…………….….………...….…ตาํบล/แขวง (Sub-district)…..…..………...…… 
อาํเภอ/เขต (District)……………………..จงัหวดั (Province) ….………………..…รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)…………………….. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565    
ในวนัท่ี 19 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ดว้ยวธีิการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทาํการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทั ณ 
อาคารเลขท่ี 593/3  ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 

กรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือเป็นผู้ รับมอบฉันทะไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีนาํเสนอในการประชุมคร้ังนี ้   
       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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
      In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการและขอ้มูลสาํคญัอ่ืนในรอบปี 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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย….................…เสียง  ไม่เห็นดว้ย………............เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
     Approve                        Votes               Disapprove                       Votes                 Abstain                    Votes 

   วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 
   Agenda No.2 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2021. 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย….................…เสียง  ไม่เห็นดว้ย………............เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
     Approve                        Votes               Disapprove                       Votes                 Abstain                    Votes 

   วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
   Agenda No.3 To consider and approve the allocation of net profit of the year 2021 and dividend payment. 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย….................…เสียง  ไม่เห็นดว้ย………............เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
     Approve                        Votes               Disapprove                       Votes                 Abstain                    Votes 

   วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
   Agenda 4 To consider and elect directors in replacement of those retired by rotation. 
    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด (Elect of whole set of directors) 
            เห็นดว้ย…................…เสียง ไม่เห็นดว้ย………............เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve                        Votes            Disapprove                       Votes                 Abstain                    Votes 
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     เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  (Elect of some nominees individually as the follows) 
     (1) นายศราวธุ จารุจินดา (Mr. Sarawut Charuchinda) 
           เห็นดว้ย…................…เสียง ไม่เห็นดว้ย………............เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
          Approve                        Votes               Disapprove                       Votes                 Abstain                    Votes 
     (2) นายวสุิทธ์ิ จิราธิยตุ (Mr. Visuth Jirathiyut) 
           เห็นดว้ย…................…เสียง ไม่เห็นดว้ย………............เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
          Approve                        Votes               Disapprove                       Votes                 Abstain                    Votes 

   วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 และการจดัสรรเงินบาํเหน็จสาํหรับกรรมการ 
 Agenda No.5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 and the allocation of directors’ gratuity. 
               (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย….................…เสียง  ไม่เห็นดว้ย………............เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
     Approve                        Votes               Disapprove                       Votes                 Abstain                    Votes 
   วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2565 
   Agenda.6 To consider and appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2022. 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย….................…เสียง  ไม่เห็นดว้ย………............เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
     Approve                        Votes               Disapprove                       Votes                 Abstain                    Votes 

(4) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
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. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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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        ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
                (..…..…..…………..…………………………)  

       ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                              (..…..…..…………..…………………………)   
            ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                          (..…..…..…………..…………………………)  

                 ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
                                       (..…..…..…………..…………………………)  
หมายเหตุ   
1. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
The continued list of proxy form C. 

 
                การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ใน
วนัท่ี 19 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ดว้ยวธีิการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทาํการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชั้น 3 ของบริษทั ณ 
อาคารเลขท่ี 593/3  ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

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. 

                                                          ……………………………………… 
 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda         Re : 
                            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย…………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง 
  Approve             Votes             Disapprove              Votes           Abstain             Votes 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda         Re : 
                            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย…………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง 
  Approve             Votes             Disapprove              Votes           Abstain             Votes 
 
       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda         Re : 
                            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย…………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง 
  Approve             Votes             Disapprove              Votes           Abstain             Votes 
 
 
 



 
       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda         Re : 
                            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย…………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง 
  Approve             Votes             Disapprove              Votes           Abstain             Votes 
 
       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda         Re : 
                            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย…………เสียง  ไม่เห็นดว้ย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง 
  Approve             Votes             Disapprove              Votes           Abstain             Votes 
 

 วาระท่ี 4      เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 Agenda 4    To elect directors (Continue) 
    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  ช่ือกรรมการ/ Name ……………………………………………….                                           
       เห็นดว้ย…………เสียง ไม่เห็นดว้ย……...….เสียง  งดออกเสียง………เสียง 
       Approve             Votes             Disapprove              Votes           Abstain             Votes 
 
 

 


