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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

หลกัเกณฑก์ำรให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
ประจ ำปี 2560 

 
 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดเีกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้ือหุน้ บริษัท บทีเีวลธ์ อนิดสัตรสี ์
จ ากดั (มหาชน) จงึเหน็ควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิทัเป็นการล่วงหน้า โดยมนีิยามและหลกัเกณฑด์งันี้ 
 
นิยำม 
“บรษิทั”             หมายถงึ บรษิทั บทีเีวลธ ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ”   หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั บทีเีวลธ ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ”         หมายถงึ กรรมการบรษิทั บทีเีวลธ ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) 
 
1. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษทั 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการต้องมคีุณสมบตัิ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัถอืหุน้หรอืสทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

 
2. กำรเสนอช่ือกรรมกำร 

 

2.1 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร  

บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้  
2.1.1 มคีุณสมบตัถิูกตอ้งและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั, กฎหมายหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  

2.1.2 มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั 

2.1.3 มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ จรยิธรรม และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั

และผูถ้อืหุน้ และมคีวามสนใจในกจิการของบรษิทัอย่างแทจ้รงิ 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการได ้โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำร
ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2560” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และขอใหผู้ไ้ดร้บัการเสนอชื่อกรอก “แบบ
ข้อมูลบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือเข้ำรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2560” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง สง่ถงึบรษิทัภายในวนัที ่31 มกราคม 2560 ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 

 
เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั บีทีเวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
593/3 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนรำมค ำแหง 
แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ 10310 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

โดยบรษิทัจะพจิารณารายชื่อบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ พรอ้มเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งทีค่รบถ้วนถูกต้อง และ
มขีอ้มลูเพยีงพอ  
 

2.2 ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 

เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองในเบื้องต้น ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
เลขานุการบรษิัทจะแจง้ผูถ้อืหุ้นเพื่อทราบ ภายในวนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยหากผู้ถอืหุ้นไม่ด าเนินการแกไ้ข และส่ง
รายละเอยีดเพิม่เติมคนืให้กบับรษิัท ภายในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2560 (หากตรงกบัวนัหยุดให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อน
วนัหยุดนัน้) เลขานุการบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบการปิดเรื่องภายในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2560 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ด้รบัการเสนอ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทั โดยบุคคลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะบรรจุรายชื่อในวาระ
การประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ และบุคคลทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน หรอืคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทนัทหีลงัการประชุมคณะกรรมการหรอืในวนั
ท าการถดัไปของการประชุม 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ประจ าปี 2560 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บรษิทั, อื่นๆ / นามสกุล) : ___________________________________________________ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้: 

เลขที ่________ หมู่บา้น/อาคาร _____________ หมูท่ี ่____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________ 

ต าบล/แขวง ________ อ าเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________  

โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ____________________________ 

ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง ________________________________ ณ วนัท่ี _______________________________ 

3. รำยช่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพือ่เข้ำรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

________________________________________________________________________________________        

4.  เอกสำรหลกัฐำนของผูถ้ือหุ้นท่ีต้องแนบพรอ้มแบบเสนอเรื่อง 
4.1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

(  ) หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื ส าเนาใบหุน้ที่
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
(  ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(  ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้ง
ชื่อในแบบขอเสนอนี้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5. ค ำรบัรอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 และเอกสารหลกัฐานทีแ่นบเพิม่เตมิ ถูกต้องทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มูล
หรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 
 

ลงชื่อ___________________________ ผูถ้อืหุน้ 

 ( ___________________________________ ) 

วนัที_่____________________________________ 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบข้อมลูบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือเข้ำรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร     
ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2560     

 
1. ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือ  

ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) (ชื่อสกุลเดมิ ) _____________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) _______________________________________________________________________________ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ______________ อาย ุ____ ปี   สญัชาต ิ ________________ 

สถานภาพการสมรส     (  ) โสด    (  ) สมรส     (  ) หย่ารา้ง  

คู่สมรสชื่อ _________________________________  (ชื่อสกุลเดมิ ) _____________________________________ 

รายละเอยีดเกีย่วกบับตุร  

  ชื่อบุตร    วนั/เดอืน/ปี/เกดิ   อาย ุ(ปี)    สถานทีท่ างาน  
______________________       ________________           __________  __________________________ 
______________________       ________________           __________  __________________________ 
______________________       ________________           __________  __________________________ 
______________________       ________________           __________  __________________________ 
 
2. ท่ีอยูปั่จจบุนั  

ทีอ่ยู่สถานประกอบธุรกจิ ชื่อสถานประกอบธุรกจิ : 

เลขที ่________ หมู่บา้น/อาคาร _____________ หมูท่ี ่____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________ 

ต าบล/แขวง ________ อ าเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________  

โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ____________________________ 

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้: 

เลขที ่________ หมู่บา้น/อาคาร _____________ หมูท่ี ่____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________ 

ต าบล/แขวง ________ อ าเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________  

โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ____________________________ 

ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

รปูสี 2 น้ิว 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

3. คณุสมบติัตำมวิชำชีพ  

คุณวุฒทิางการศกึษา  
ชื่อสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา   ชื่อคุณวุฒแิละสาขาวชิาเอก          ปีทีส่ าเรจ็  

__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน  

ชื่อหลกัสตูร            ผูจ้ดัหลกัสตูร           ปีทีเ่ขา้ร่วม  
__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 

 
ประสบการณ์การท างานจนถงึปัจจุบนั  
   ตัง้แต่ พ.ศ. ถงึ พ.ศ.                     ชื่อสถานทีท่ างาน    ประเภทธุรกจิ           ต าแหน่งงาน  
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในต าแหน่งงานปัจจุบนั  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
4. กำรถือหุ้นในบริษทั บีทีเวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี ______________ (วนัท่ีได้รบักำรเสนอช่ือ)  

ถอืหุน้บรษิทั หุน้สามญั ________________หุน้  

คู่สมรส ถอืหุน้สามญั    ________________หุน้  

บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ชื่อ _______________________________ ถอืหุน้สามญั ________________หุน้  
   ชื่อ _______________________________ ถอืหุน้สามญั ________________หุน้ 
   ชื่อ _______________________________ ถอืหุน้สามญั ________________หุน้ 

ชื่อ _______________________________ ถอืหุน้สามญั ________________หุน้ 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ  

          ชื่อธุรกจิ   ประเภทธุรกจิ     ผูเ้กีย่วขอ้ง รอ้ยละของหุน้ทีถ่อื  ต าแหน่งงาน  ตัง้แต่ปี  
__________________   ______________ ___________         ___________         _______________    _____ 
__________________   ______________ ___________         ___________         _______________    _____ 
__________________   ______________ ___________         ___________         _______________    _____ 
__________________   ______________ ___________         ___________         _______________    _____ 
หมายเหตุ : ส าหรบัทุกธุรกจิทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และธุรกจิทีม่กีารถอืหุน้เกนิว่ารอ้ยละ 0.5 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ของธุรกจินัน้  
 
6. ประวติักำรฟ้องรอ้งหรอืถกูฟ้องรอ้งด ำเนินคดี  

ศาล   สถานะ            คด ี(แพ่ง/อาญา        ขอ้หา           ทุนทรพัย ์       เลขทีค่ด ี      ผลคด ี 
        (โจทก/์จ าเลย)           /ลม้ละลาย)            ฐานความผดิ         

_________   ______________    ______________    _____________    ____________    _______    ________ 
_________   ______________    ______________    _____________    ____________    _______    ________ 
_________   ______________    ______________    _____________    ____________    _______    ________ 
 
7. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำท่ีรบัรองโดยบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือ  

(  ) หลกัฐานแสดงคุณวุฒกิารศกึษา  
(  ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
(  ) ส าเนาทะเบยีนบา้น  
(  ) หนงัสอืรบัรองการท างานจากสถานทีท่ างานปัจจุบนัหรอืล่าสดุ  
(  ) ส าเนาหนงัสอืตรวจคนเขา้เมอืง/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)  

 

8. ค ำรบัรอง 
ขา้พเจา้ตกลงใหเ้สนอชื่อขา้พเจา้เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และขอรบัรองว่าขอ้มลูในแบบขอ้มูล

บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และ
เอกสารประกอบทีแ่นบเพิม่เตมิ ถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 
ลงชื่อ ___________________________ ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

                                ( ___________________________________ ) 

                            วนัที_่____________________________________ 

 


