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หน้าท่ี 1 
 

 
ท่ี OM 01/2561 
 
             21  มีนาคม 2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

 
  คณะกรรมการบริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจําปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขท่ี 474 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี:้- 
 
วาระที่   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่  เมษายน  
  วตัถปุระสงค์และเหตผุล การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้จัดขึน้เม่ือวันท่ี  เมษายน 
2560  โดยมีสําเนารายงานการประชมุตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 
  ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
  การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่     พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
   วตัถปุระสงค์และเหตผุล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี  และข้อมลูสําคญัอ่ืนซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุครัง้นี ้
   ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี  และข้อมลูสําคญัอ่ืน 
 
วาระที่    พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม  ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
  วตัถปุระสงค์และเหตผุล งบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงาน
ประจําปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ตามท่ีกําหนดในมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.  
(รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3)  และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุครัง้นี ้
  ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติังบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  2560  ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว 
  การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่    พจิารณาอนุมัตกิารงดการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมัตกิาร

งดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560   
วตัถปุระสงค์และเหตผุล   เน่ืองจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุในปี 

2560 จึงไม่จําเป็นต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่แล้วจํานวน 31.00 
ล้านบาท  สําหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ของกําไรสทุธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน (ถ้ามี) และที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานระหว่างวนัที่ 1 
มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560  ไปแล้ว 
ดงันัน้เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 
  ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี ้

1. อนมุติัการงดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2560 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีผลการ
ดําเนินงานปี 2560 ขาดทนุ 

2. อนมุติัการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 
  การลงมติ   วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสําหรับ

ผลการดาํเนินงานปี 2560    
  วตัถปุระสงค์และเหตผุล  คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล มีนโยบายและ
หลกัเกณฑ์กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปี
ท่ีผ่านมา และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนัและขนาดใกล้เคียงกนั  
                                                         สําหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลเห็น
ควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และโบนสักรรมการ  ดงันี ้
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# 

 
กรรมการ 

ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท/คน/ปี) 
(ปีก่อนหน้า) 

ค่าตอบแทนปี 2561(บาท/คน/ปี) 
(ปีที่เสนอ) 

ค่า
ตาํแหน่ง 

โบนัส (ผล
ประกอบการ
ปี 2559) 

รวมค่า 
ตอบแทน 

ค่า
ตาํแหน่ง 

โบนัส (ผล
ประกอบการ
ปี 2560) 

รวมค่า 
ตอบแทน 

1 ประธานกรรมการบริษัท 
- รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 600,000 500,000 1,100,000

 
600,000 500,000 1,100,000

2 กรรมการบริษัท และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- นางสาวอมัพร เรืองประเสริฐกลุ (1) 
- นายศราวธุ จารุจินดา (2) 

- 
540,000

290,900
109,100

290,900
649,100

 
 

- 
540,000 

- 
400,000

- 
940,000

3 กรรมการบริษัท 
และกรรมการตรวจสอบ 

- นายศกัดา หาญบญุตรง 
- นายสวิุทย์ มโนมยัยานนท์ 

480,000
480,000

300,000
300,000

780,000
780,000

 
 

480,000 
480,000 

300,000
300,000

780,000
780,000

รวม 2,100,000 1,500,000 3,600,000 2,100,000 1,500,000 3,600,000 

หมายเหต ุ () นางสาวอมัพร เรืองประเสริฐกลุ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัที ่1 กนัยายน 2559 
  () นายศราวธุ จารุจินดา ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2559 

 
       ทัง้นี ้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัททัง้ 3 ทา่น ได้แก่ นางศิริพร ศาตวินท์ 

นายโชติก   รัศมีทินกรกลุ และนายเสษฐา วยัวฒุิภิญโญ  สละสทิธ์ิในการรับเงินคา่ตอบแทนดงักลา่ว และบริษัทไมมี่การ
ให้ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการท่ีนอกเหนือจากสวสัดิการท่ีให้กบัพนกังานทัว่ไป 

     ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา 
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ประจําปี 2561 และการจดัสรรเงินโบนสักรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ตามรายละเอียดดงันี ้
 

 
 
# 

 
กรรมการ 

ค่าตอบแทนปี 2561 (บาท/คน/ปี) 
ค่าตาํแหน่ง โบนัส  

(ผลประกอบการปี 2560) 
รวมค่าตอบแทน 

1 ประธานกรรมการบริษัท 
- รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 

 
600,000

 
500,000 

 
1,100,000

 กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
- นายศราวธุ จารุจินดา 

 
540,000

 
400,000 

 
940,000

 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ 
- นายศกัดา หาญบญุตรง 
- นายสวิุทย์ มโนมยัยานนท์ 

 
480,000 
480,000

 
300,000 
300,000 

 
780,000 
780,000

รวม 2,100,000 1,500,000 3,600,000  
การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 6    พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
  วตัถปุระสงค์และเหตผุล    ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 17  กําหนดให้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุ
ครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  สําหรับกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งในปีนีไ้ด้แก่ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 
                 3. นางศิริพร ศาตวินท์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารความเส่ียง 
  กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
   คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่ง
ทัง้  คน รวมไปถึง การพิจารณาบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเข้าเป็นกรรมการจากผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอช่ือได้ตัง้แตว่นัท่ี - ธนัวาคม  ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ามา  

 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
แต่งตัง้กรรมการท่ีจะพ้นตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน ได้แก่ ) รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 2) นายโชติก รัศมีทินกรกลุ และ 
3) นางศิริพร ศาตวินท์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้หนึ่ง เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 คน มีประสบการณ์และมีความรู้
ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเตม็ท่ี อีกทัง้มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการ
อย่างครบถ้วนตามท่ีได้กําหนดไว้โดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท และกฎบตัรกรรมการ ทัง้นี ้ประวติัของกรรมการ
ทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา พิจารณา
แล้วเหน็วา่ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท สําหรับผู้ ท่ีได้รับการ
เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ วา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาดงันี ้

1. แตง่ตัง้กรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี 2561 จํานวน 3 คน ได้แก่  
รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  นายโชติก รัศมีทินกรกลุ และ นางศิริพร ศาตวินท์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกครัง้หนึง่   

2. แต่งตัง้กรรมการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยดงันี ้
1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  ประธานกรรมการบริหาร  
                                           กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางศิริพร ศาตวินท์           กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 7    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 
  วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมาของผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และมีความเห็นว่าผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วย
ความรับผิดชอบ  อีกทัง้ ยังเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี  ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสําหรับปี  (ปีท่ีนําเสนอ) และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความ
เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็ควรให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้แก่ นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขท่ี  (ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทตัง้แต่ปี 2557) หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทในปี   

    ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีและบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียหรือไมมี่รายการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว และบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัททัง้หมดด้วย ทัง้นี ้ประวติัของผู้สอบ
บญัชี ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 

 
. พิจารณากําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีสําหรับปี 2561 ดงันี ้                                        หน่วย : บาท 

 

  
 ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณ
กิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  
หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี  และ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจําปี  เป็นจํานวนเงิน , บาท  และรับทราบค่าสอบบญัชีบริษัท
ย่อยของบริษัทประจําปี  เป็นจํานวนเงินรวม ,, บาท  และค่าบริการอ่ืนของบริษัทย่อยสําหรับปี  
จํานวน , บาท โดยรวมแล้ว ค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี  เป็นจํานวนเงิน ,,  ล้านบาท 
และคา่บริการอ่ืนของบริษัทยอ่ยสําหรับปี 2561 จํานวน 140,000 บาท 
 การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

ค่าสอบบญัชี ค่าบริการอ่ืน รวม ค่าสอบบญัชี ค่าบริการอ่ืน รวม
บริษัท บทีี เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) 800,000 -                 800,000 800,000 -           800,000
กลุ่มบริษัทย่อย 2,125,000 140,000 2,265,000 2,125,000 140,000 2,265,000
รวมบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย 2,925,000 140,000 3,065,000 2,925,000 140,000 3,065,000

2560 (ปีก่อนหน้า) 2561 (ปีท่ีเสนอ)
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  บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้  ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการอิสระของ
บริษัทท่ีระบไุว้ในคําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะฯ) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมานี ้และส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษัทภายใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 
  บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561  
  ทัง้นี ้ทางบริษัทได้จดัของว่างและเคร่ืองด่ืมไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชมุแต่ไม่ได้มีการ
แจกของท่ีระลึก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจําปี 2560 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ณ วันประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 หรือ E-mail : info@btw.co.th เพ่ือบริษัทจะได้จดัสง่ให้ทา่นตอ่ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(........................................................) 
นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 

                ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
         บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
เลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์ 0 2314 2151-2 ตอ่ 305 
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
 
 

 

 
Company Secretary 
Telephone no.:  1 151- ext. 5 

Yours sincerely, 
 
 

Mr. Chotic Russamitinakornkul 
Chief Executive Officer 

BT Wealth Industries Public Company Limited 
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
 
 

 

 
Company Secretary 
Telephone no.:  1 151- ext. 5 

Yours sincerely, 
 
 

Mr. Chotic Russamitinakornkul 
Chief Executive Officer 

BT Wealth Industries Public Company Limited 
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
 
 

 

 
Company Secretary 
Telephone no.:  1 151- ext. 5 

Yours sincerely, 
 
 

Mr. Chotic Russamitinakornkul 
Chief Executive Officer 

BT Wealth Industries Public Company Limited 
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
 
 

 

 
Company Secretary 
Telephone no.:  1 151- ext. 5 

Yours sincerely, 
 
 

Mr. Chotic Russamitinakornkul 
Chief Executive Officer 

BT Wealth Industries Public Company Limited 
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
 
 

 

 
Company Secretary 
Telephone no.:  1 151- ext. 5 

Yours sincerely, 
 
 

Mr. Chotic Russamitinakornkul 
Chief Executive Officer 

BT Wealth Industries Public Company Limited 
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
 
 

 

 
Company Secretary 
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Mr. Chotic Russamitinakornkul 
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
 
 

 

 
Company Secretary 
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Mr. Chotic Russamitinakornkul 
Chief Executive Officer 
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
 
 

 

 
Company Secretary 
Telephone no.:  1 151- ext. 5 

Yours sincerely, 
 
 

Mr. Chotic Russamitinakornkul 
Chief Executive Officer 

BT Wealth Industries Public Company Limited 



หน้า 17

  ‐ Translation ‐ 

Page  
 

Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
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Board’s recommendation:  The Board of Directors concurred with the Audit Committee’s 
recommendation and viewed that the appointment of the auditors from the EY Office Limited, namely, Ms. 
Manee Rattanabunnakit with her license no. 51 (has been appointed to be the Company’s auditor since the 
financial year 1), Mr.Termphong Opanaphan with his license no. 51 or Mrs. Poonnard Paocharoen with her 
license no. 58, as the Company’s auditors for the year 18, and that the Company’s audit fee of Baht 8, 
should be approved, and the audit fee in respect of the Company’s subsidiaries of Baht ,15, and non-
audit fee of the Company’s subsidiary of Baht 1, should be acknowledged by the shareholders. 
Conclusively, the aggregate audit fees in respect of the Company and its subsidiaries in the year 18 is Baht 
,95, and the non-audit fee for the year 18 of the subsidiary of Baht 1,. 
 Required votes for resolution: The resolution for this agenda item requires the majority votes of the 
shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 All shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place 
mentioned above.  Should there be any shareholder unable to attend the meeting, such shareholder may 
appoint another person or the Company’s independent director (pursuant to the list of independent directors 
specified in the guideline for proxy appointment) as his/her/its proxy to attend the meeting on his/her/its behalf 
by filling-in the information and placing the shareholder’s signature(s) on the attached Proxy Form and submit 
such Proxy Form to the Company before  March 18. 
 The Company set the date to determine the list of shareholders entitled to attend the 18 Annual 
General Meeting of Shareholders on 7 March 18 
 The Company will prepare the snack and drink for shareholders and proxies who attend the meeting.  
No souvenir is provided.  In case any shareholders want to receive the 17 annual report in hard copy, please 
get it at the meeting or notify the Company at E-mail: info@btw.co.th for subsequent delivery of annual report..   
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6   

ช่ือ           รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิัฒนา 
อายุ          63 ปี 
สัญชาต ิ    ไทย 
ที่อยู่         76/2 ซอยศนูย์วิจยั 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
ตาํแหน่ง     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

     เร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 
     ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (รับตําแหน่ง -30 ธนัวาคม 2560) 3 ปี 4 เดือน 
     การเข้าประชุมในปี 2560  

o คณะกรรมการบริษัท                                             7/7 ครัง้  
o คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   3/3 ครัง้ 

 
 ประวัตกิารศกึษาและอบรม 

 ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัมิสซิสซิปปี ้สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ เกียรตินิยม สถาบนับณัฑิต พฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร The Role of Chairman (RCM) ปี 2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์ทาํงาน 
  กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจบุนั         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /      บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
                              ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
2555 – ปัจจบุนั        ประธานกรรมการ                บริษัท ยเูอซ ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั        ประธานกรรมการ                                 บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 
  กจิการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน* 
สิงหาคม 2559 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท ชิค รีพบับลิค จํากดั        
2559 – ปัจจบุนั                 ประธานกรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจบุนั                 อนญุาโตตลุาการ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2536 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท บ ีแอนด์ พี เซอร์วิสเซส จํากดั 
2531 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท บ ีอาร์ ซี เอส จํากดั  
2527 – ปัจจบุนั                 รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

       หมายเหต ุ* บริษัทดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
 
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท              - ไมมี่ -  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ            - ไมมี่ - 
 การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื่นที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  - ไมมี่ - 
 คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท             - ไมมี่ – 

รายนามและประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
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รายนามและประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ช่ือ             นายโชตกิ รัศมีทนิกรกุล 
อายุ  56 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
ที่อยู่  1205/2 ซอยลาดพร้าว 94 เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
ตาํแหน่ง  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
     เร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการครัง้แรกเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2555 
      ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (รับตําแหน่ง - 30 ธนัวาคม 2560) 5 ปี 5 เดือน 
      การเข้าประชุมในปี 2560   

o คณะกรรมการบริษัท                                7/7  ครัง้  
o คณะกรรมการบริหาร            3/3  ครัง้ 
o คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    3/3  ครัง้ 

 
 ประวัตกิารศกึษาและอบรม 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 ประสบการณ์ทาํงาน 
 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

       2555 – ปัจจบุนั     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
                                  กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * 
  2530 – ปัจจบุนั      กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการผู้จดัการ /         บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 
                                            รักษาการรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด/ 
        รักษาการรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการ-สตัหีบ          
  2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ                           บริษัท บีที โลหะ จํากดั 
  2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ                           บริษัท เบสท์เทคอินดสัตรีส์ จํากดั 
  2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ                           บริษัท โกลบอล อินดสัเตรียล แอสเซท จํากดั 
  2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ                           บริษัท โกลบอล คลนี เอน็เนอร์จี จํากดั 
  2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ                           บริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซลาร์  จํากดั 
            หมายเหต ุ*  บริษัทดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
 
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    24.99%  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ  เป็นน้องชายนางศิริพร ศาตวินท์ 
 การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื่นที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท - ไมมี่ - 
 คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท   - ไมมี่ - 
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ช่ือ            นางศริิพร ศาตวนิท์ 
อายุ      59 ปี 
สัญชาต ิ      ไทย 
ที่อยู่      160/8  ซอยพฒันาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
ตาํแหน่ง     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
     เร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการครัง้แรกเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2555 
     ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (รับตําแหน่ง -30 ธนัวาคม 2560) 5 ปี 5 เดือน 
     การเข้าประชุมในปี 2560  

o คณะกรรมการบริษัท                                       6/7 ครัง้  
o คณะกรรมการบริหาร                  3/3 ครัง้ 
o คณะกรรมการบริหารความเส่ียง          3/3 ครัง้ 
o คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล     3/3 ครัง้ 

 
 ประวัตกิารศกึษาและอบรม 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โรงเรียนพระกมุารเยซวิูทยา 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์ทาํงาน 
 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

       2555 – ปัจจบุนั     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
                                  กรรมการบริหารความเส่ียง /  กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * 
  2530 – ปัจจบุนั      กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม                 บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 
  2557 – ปัจจบุนั      กรรมการ                   บริษัท บีที แอนด์ อาว์ล โซลา่ร์ 1 จํากดั  
            หมายเหต ุ*  บริษัทดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท  
 
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท              30.48%  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ            เป็นพ่ีสาวนายโชติก รัศมีทินกรกลุ 
 การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื่นที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  - ไมมี่ - 
 คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท             - ไมมี่ – 

 
 

รายนามและประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
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ช่ือ            นางศริิพร ศาตวนิท์ 
อายุ      59 ปี 
สัญชาต ิ      ไทย 
ที่อยู่      160/8  ซอยพฒันาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
ตาํแหน่ง     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
     เร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการครัง้แรกเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2555 
     ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (รับตําแหน่ง -30 ธนัวาคม 2560) 5 ปี 5 เดือน 
     การเข้าประชุมในปี 2560  

o คณะกรรมการบริษัท                                       6/7 ครัง้  
o คณะกรรมการบริหาร                  3/3 ครัง้ 
o คณะกรรมการบริหารความเส่ียง          3/3 ครัง้ 
o คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล     3/3 ครัง้ 

 
 ประวัตกิารศกึษาและอบรม 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โรงเรียนพระกมุารเยซวิูทยา 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์ทาํงาน 
 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

       2555 – ปัจจบุนั     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
                                  กรรมการบริหารความเส่ียง /  กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * 
  2530 – ปัจจบุนั      กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม                 บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 
  2557 – ปัจจบุนั      กรรมการ                   บริษัท บีที แอนด์ อาว์ล โซลา่ร์ 1 จํากดั  
            หมายเหต ุ*  บริษัทดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท  
 
 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท              30.48%  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ            เป็นพ่ีสาวนายโชติก รัศมีทินกรกลุ 
 การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื่นที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  - ไมมี่ - 
 คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท             - ไมมี่ – 

 
 

รายนามและประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
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คาํชีแ้จง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม  
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน 

 
1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของ วนัองัคารท่ี 
3 เมษายน 2561 ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวัง
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุท่ีแนบมาพร้อมกนันี ้ 
 
 2. การมอบฉันทะ 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอ่ืนเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบ คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. ตามแบบท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.btwealthindustries.co.th ดงันี ้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน  
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้          
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉนัทะ สามารถดําเนินการได้ ดงันี ้
1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย

บริษัทแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่ออกเสียงเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนได้) 

5. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึ่งตามท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ดงักลา่ว ดงันี ้

    1) นายศราวธุ จารุจินดา   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                            กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล หรือ 
    2) นายศกัดา หาญบญุตรง         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                                                        ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
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คาํชีแ้จง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม  
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน 

 
1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของ วนัองัคารท่ี 
3 เมษายน 2561 ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวัง
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุท่ีแนบมาพร้อมกนันี ้ 
 
 2. การมอบฉันทะ 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอ่ืนเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบ คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. ตามแบบท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.btwealthindustries.co.th ดงันี ้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน  
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้          
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉนัทะ สามารถดําเนินการได้ ดงันี ้
1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย

บริษัทแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่ออกเสียงเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนได้) 

5. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึ่งตามท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ดงักลา่ว ดงันี ้

    1) นายศราวธุ จารุจินดา   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                            กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล หรือ 
    2) นายศกัดา หาญบญุตรง         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                                                        ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
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    หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั บริษัท 
บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวงัทองหลาง เขต
วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  หมายเลขโทรศพัท์ 0 2314 2151-2 เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความ
ร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถงึบริษัท ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

6. ผู้มอบฉนัทะปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้
ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

 
3. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 
    3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

    1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  
        ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือ   บตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ ให้แสดงหนงัสือเดินทาง หรือใบสําคญัประจําตวั
ต่างด้าว ทัง้นี  ้เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐาน
ประกอบด้วย  

    2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  
        1) หนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
        2) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัข่ี หรือสําเนาใบขับข่ี
สากล และในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ สําเนาเอกสารท่ีแสดงได้แก่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนา
ใบสําคญัประจําตวัตา่งด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักลา่ว ต้องยงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืน
สําเนาหลกัฐานประกอบด้วย 

        3) ให้แสดงเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัร
ประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล  
    1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

 1) ให้แสดงเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลเป็น
ชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่
หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  
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    หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั บริษัท 
บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวงัทองหลาง เขต
วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  หมายเลขโทรศพัท์ 0 2314 2151-2 เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความ
ร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถงึบริษัท ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

6. ผู้มอบฉนัทะปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้
ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

 
3. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 
    3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

    1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  
        ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือ   บตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ ให้แสดงหนงัสือเดินทาง หรือใบสําคญัประจําตวั
ต่างด้าว ทัง้นี  ้เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐาน
ประกอบด้วย  

    2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  
        1) หนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
        2) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัข่ี หรือสําเนาใบขับข่ี
สากล และในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ สําเนาเอกสารท่ีแสดงได้แก่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนา
ใบสําคญัประจําตวัตา่งด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักลา่ว ต้องยงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืน
สําเนาหลกัฐานประกอบด้วย 

        3) ให้แสดงเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัร
ประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล  
    1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

 1) ให้แสดงเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลเป็น
ชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่
หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  
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 2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนบริษัทท่ีส่วน
ราชการท่ีมีอํานาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ของผู้ ถือหุ้น โดยต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนัหรือกระทําการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เป็นต้น ซึ่ง
ออกมาไมเ่กิน 1 ปีและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล  

    2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
 2) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ลงลายช่ือรับรองสําเนา

โดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนา
ใบขบัข่ี หรือสําเนาใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลเป็นชาวตา่งประเทศ ให้แสดงสําเนาหนงัสือ
เดินทาง หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียน
ช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนสําเนาหลกัฐานประกอบด้วย  

 ) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนบริษัทท่ีส่วน
ราชการท่ีมีอํานาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ของผู้ ถือหุ้น โดยต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนัหรือกระทําการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เป็นต้น ซึ่ง
ออกมาไมเ่กิน 1 ปีและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   

 )  ให้แสดงเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัร
ประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้ 

    3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  
    1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉนัทะและ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
    2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian)  
    3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดย

ผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสั
โตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

    4)  สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนา
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 2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนบริษัทท่ีส่วน
ราชการท่ีมีอํานาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ของผู้ ถือหุ้น โดยต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนัหรือกระทําการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เป็นต้น ซึ่ง
ออกมาไมเ่กิน 1 ปีและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล  

    2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
 2) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ลงลายช่ือรับรองสําเนา

โดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนา
ใบขบัข่ี หรือสําเนาใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลเป็นชาวตา่งประเทศ ให้แสดงสําเนาหนงัสือ
เดินทาง หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียน
ช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนสําเนาหลกัฐานประกอบด้วย  

 ) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนบริษัทท่ีส่วน
ราชการท่ีมีอํานาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ของผู้ ถือหุ้น โดยต้องมีรายละเอียด ช่ือนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนัหรือกระทําการแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เป็นต้น ซึ่ง
ออกมาไมเ่กิน 1 ปีและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   

 )  ให้แสดงเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัร
ประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้ 

    3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  
    1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉนัทะและ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
    2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian)  
    3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดย

ผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสั
โตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

    4)  สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนา
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ใบขับข่ี หรือสําเนาใบขับข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ มีอํานาจกระทําการแทนเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียน
ช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนสําเนาหลกัฐานประกอบด้วย 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  
  1) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) (ท่ียงัไมห่มดอาย)ุ เป็นผู้ ดําเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
  2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้น  

  3)  สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัข่ี หรือสําเนาใบขบัข่ีสากล และ
ในกรณีท่ีผู้แทนนิติบคุคลเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้
เอกสารแสดงตนดงักลา่ว ต้องยงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนสําเนาหลกัฐานประกอบด้วย 

3.3  เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ  
     ให้แสดงเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัร

ประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน  
    4.1 การออกเสียงลงคะแนน 

1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่าน
ใด ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึน้ 

 หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง    ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทําเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนที่เจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมและลง
นามในบตัรลงคะแนนดงักล่าว และส่งบตัรลงคะแนนดงักล่าวให้เจ้าหน้าท่ี ทัง้นี ้จะถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้
เจ้าหน้าท่ีออกเสียงเห็นด้วย 

 หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ถือว่าที่ประชมุมีมติเอกฉนัท์
เห็นด้วยตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

2) ในกรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนงัสือมอบฉันทะ หรือ
ระบไุม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเหน็สมควร  
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ใบขับข่ี หรือสําเนาใบขับข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ มีอํานาจกระทําการแทนเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียน
ช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนสําเนาหลกัฐานประกอบด้วย 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  
  1) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) (ท่ียงัไมห่มดอาย)ุ เป็นผู้ ดําเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
  2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้น  

  3)  สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัข่ี หรือสําเนาใบขบัข่ีสากล และ
ในกรณีท่ีผู้แทนนิติบคุคลเป็นชาวตา่งประเทศ ให้แสดงสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้
เอกสารแสดงตนดงักลา่ว ต้องยงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนสําเนาหลกัฐานประกอบด้วย 

3.3  เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ  
     ให้แสดงเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัร

ประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบขบัข่ีสากล และในกรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนดงักล่าว ต้องยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน  
    4.1 การออกเสียงลงคะแนน 

1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่าน
ใด ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึน้ 

 หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง    ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทําเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนที่เจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมและลง
นามในบตัรลงคะแนนดงักล่าว และส่งบตัรลงคะแนนดงักล่าวให้เจ้าหน้าท่ี ทัง้นี ้จะถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้
เจ้าหน้าท่ีออกเสียงเห็นด้วย 

 หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ถือว่าที่ประชมุมีมติเอกฉนัท์
เห็นด้วยตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

2) ในกรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนงัสือมอบฉันทะ หรือ
ระบไุม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเหน็สมควร  
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3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงในหนงัสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนําคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือ
หุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ ถือ
หุ้นได้ทําเคร่ืองหมายดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสือมอบฉนัทะ  

4.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1) บริษัทใช้ Barcode ในการนบัคะแนนเสียง 
2) การบนัทกึคะแนน จะนบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 
3) การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะแบง่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
 ในกรณีที่วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535)  บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบั
เฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง  

 ในกรณีท่ีวาระท่ีต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุ (ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535) บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง
โดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

4) การออกเสียงในแตล่ะวาระดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะถือวา่เป็น บัตรเสีย และจะไมบ่นัทกึคะแนน 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 บตัรลงคะแนนไม่ได้ระบกุารออกเสียงไว้ 
 ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท 
ผู้ รับมอบฉนัทะ   
 กรณีผู้มอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะ และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้

มอบฉนัทะลงนามกํากบั 
 กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียง

ลงคะแนนให้ 
o บตัรลงคะแนนไม่ได้ระบกุารออกเสียงไว้ หรือ 
o ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ 
o จํานวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่าจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี 

Custodian) 
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3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงในหนงัสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนําคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือ
หุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ ถือ
หุ้นได้ทําเคร่ืองหมายดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสือมอบฉนัทะ  

4.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1) บริษัทใช้ Barcode ในการนบัคะแนนเสียง 
2) การบนัทกึคะแนน จะนบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 
3) การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะแบง่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
 ในกรณีที่วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535)  บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบั
เฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง  

 ในกรณีท่ีวาระท่ีต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุ (ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535) บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง
โดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

4) การออกเสียงในแตล่ะวาระดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะถือวา่เป็น บัตรเสีย และจะไมบ่นัทกึคะแนน 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 บตัรลงคะแนนไม่ได้ระบกุารออกเสียงไว้ 
 ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท 
ผู้ รับมอบฉนัทะ   
 กรณีผู้มอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะ และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้

มอบฉนัทะลงนามกํากบั 
 กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียง

ลงคะแนนให้ 
o บตัรลงคะแนนไม่ได้ระบกุารออกเสียงไว้ หรือ 
o ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ 
o จํานวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่าจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี 

Custodian) 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระ ที่บริษัทเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ช่ือ           นายศราวุธ จารุจนิดา 
อายุ         59 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
                  กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
ที่อยู่        52 ซอยพหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา และการอบรม 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - การเงิน มหาวิทยาลยัมิสซิสซิปปี ้สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
       กรรมการบริษัทไทย  
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมสง่เสริม 

         สถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 ประสบการณ์การทาํงาน 

 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
         2559 – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
                                          กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
         255 – ปัจจุบนั          กรรมการตรวจสอบ                                       บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 
         พค.2560 – ปัจจบุนั    รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ /                           ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
                                          ทีป่รึกษาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร           
         2555 – เม.ย.2560      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ /                           ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
                                          ประธานสายสินเช่ือธรุกิจ 
         2548 -2555               ประธานสายบริหารหนี ้                                 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน* 

 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการตรวจสอบ                          บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั            
          2556 – ปัจจบุนั           ประธานกรรมการตรวจสอบ                          บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั (มหาชน)   

                หมายเหตุ * บริษัทดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่นําเสนอในการประชุมครัง้นี ้  - ไมมี่ – 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระ ที่บริษัทเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ช่ือ           นายศราวุธ จารุจนิดา 
อายุ         59 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
                  กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
ที่อยู่        52 ซอยพหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา และการอบรม 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - การเงิน มหาวิทยาลยัมิสซิสซิปปี ้สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
       กรรมการบริษัทไทย  
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมสง่เสริม 

         สถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 ประสบการณ์การทาํงาน 

 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
         2559 – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
                                          กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
         255 – ปัจจุบนั          กรรมการตรวจสอบ                                       บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 
         พค.2560 – ปัจจบุนั    รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ /                           ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
                                          ทีป่รึกษาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร           
         2555 – เม.ย.2560      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ /                           ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
                                          ประธานสายสินเช่ือธรุกิจ 
         2548 -2555               ประธานสายบริหารหนี ้                                 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 กจิการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน* 

 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการตรวจสอบ                          บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั            
          2556 – ปัจจบุนั           ประธานกรรมการตรวจสอบ                          บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั (มหาชน)   

                หมายเหตุ * บริษัทดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่นําเสนอในการประชุมครัง้นี ้  - ไมมี่ – 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระ ที่บริษัทเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 
ช่ือ             นายศักดา หาญบุญตรง 
อายุ  63 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
                   ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
ที่อยู่      354/17  ถนนพทุธบชูา เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา และการอบรม 

 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  
 ประสบการณ์การทาํงาน 

 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
       2557 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /      บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
                                  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล   

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * 
  2556 – ปัจจบุนั      กรรมการ           บริษัท โมเดไทย จํากดั  
 
            หมายเหต ุ*  บริษัทดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

 
 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน ในทุกวาระที่นําเสนอในการประชุมครัง้นี ้  - ไมมี่ – 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระ ที่บริษัทเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 
ช่ือ             นายศักดา หาญบุญตรง 
อายุ  63 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
                   ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล 
ที่อยู่      354/17  ถนนพทุธบชูา เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา และการอบรม 

 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  
 ประสบการณ์การทาํงาน 

 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
       2557 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /      บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
                                  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล   

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * 
  2556 – ปัจจบุนั      กรรมการ           บริษัท โมเดไทย จํากดั  
 
            หมายเหต ุ*  บริษัทดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

 
 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน ในทุกวาระที่นําเสนอในการประชุมครัง้นี ้  - ไมมี่ – 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

  คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท เร่ืองคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึง่
มีหลกัเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ดงันี ้
 

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้นแตจ่ะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9)  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

  คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท เร่ืองคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึง่
มีหลกัเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ดงันี ้
 

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้นแตจ่ะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9)  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท
    



 
 

หน้า 31 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ของ 

บริษัท บีที เวลธ์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 

หมวด 4 คณะกรรมการ 
 
ข้อ 4. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนั
เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 6. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 7. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อตัราดงักล่าว ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน
หนึง่ในสาม (/) 

 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่า   ผู้ ใดจะ

ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  
 
              กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 
ข้อ 0.  บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม
ข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
จะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับ
เบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ใน

อนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 
 
 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็น

อิสระตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ของ 

บริษัท บีที เวลธ์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 

หมวด 4 คณะกรรมการ 
 
ข้อ 4. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนั
เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 6. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 7. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อตัราดงักล่าว ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน
หนึง่ในสาม (/) 

 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่า   ผู้ ใดจะ

ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  
 
              กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 
ข้อ 0.  บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม
ข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
จะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับ
เบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ใน

อนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 
 
 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็น

อิสระตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
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หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ . การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ 

ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
 
ข้อ . คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ี () เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

รอบปีบญัชีของบริษัท  
 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้

สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/1) 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัด
ประชมุภายใน หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ . ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ือง
ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด () วนัก่อน
วนัประชมุ และให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

 
ข้อ 4. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ย่ีสบิห้า (25) คนหรือไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า

ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุ
ใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ เจ็ด () วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ . ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ . การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ 

ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
 
ข้อ . คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ี () เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

รอบปีบญัชีของบริษัท  
 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้

สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/1) 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัด
ประชมุภายใน หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ . ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ือง
ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด () วนัก่อน
วนัประชมุ และให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

 
ข้อ 4. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ย่ีสบิห้า (25) คนหรือไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า

ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุ
ใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ เจ็ด () วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ . ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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ข้อ 6. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบติั

หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 7. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 
ข้อ 8. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว้ 

 
หมวด 7 เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

 
ข้อ 4. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ี

มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่ว
การจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

 
ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมี

กําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 
ข้อ 4. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1) ของทนุจด
ทะเบียน  

 
หมวด 8 การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

 
ข้อ 46. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
 
ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 
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ข้อ 6. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบติั

หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 7. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 
ข้อ 8. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว้ 

 
หมวด 7 เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

 
ข้อ 4. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ี

มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่ว
การจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

 
ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมี

กําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 
ข้อ 4. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1) ของทนุจด
ทะเบียน  

 
หมวด 8 การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

 
ข้อ 46. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
 
ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 
 



 

หน้า 3 
 

 
 
ข้อ . ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึง่ออกไป

นัน้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนท่ีผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
 
ข้อ . ผู้สอบบญัชีของบริษัทต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
 
ข้อ  ผู้สอบบญัชี มีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน 

และหนีส้ินของบริษัท ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง 
ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

 
ข้อ 4. ผู้สอบบญัชีมีสทิธิทําคําชีแ้จงเป็นหนงัสือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น และมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือ

หุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการ
ตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 

หน้า 3 
 

 
 
ข้อ . ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึง่ออกไป

นัน้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนท่ีผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
 
ข้อ . ผู้สอบบญัชีของบริษัทต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
 
ข้อ  ผู้สอบบญัชี มีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน 

และหนีส้ินของบริษัท ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง 
ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

 
ข้อ 4. ผู้สอบบญัชีมีสทิธิทําคําชีแ้จงเป็นหนงัสือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น และมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือ

หุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการ
ตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 



 
 

หน้า 35 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 
 

 
ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6  
โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
 

 

 
 

หน้า 35 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 
 

 
ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6  
โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
 

 





 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.   

 
เขียนที.่........................................................... 
วนัท่ี......... เดือน........................ พ.ศ. ............ 
                 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ..................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ถนน ................................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณีย์ ............................ 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  บีท ีเวลธ์  อินดสัตรีส์ จํากดั  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้    ................................................. หุ้น  
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………............................เสียง 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
  (1) ช่ือ              นายศราวธุ    จารุจินดา                    อาย ุ    59       ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี     52   ซอยพหลโยธิน 4    ถนน   พหลโยธิน  แขวง   สามเสนใน   อําเภอ/เขต  พญาไท   จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (2) ช่ือ              นายศกัดา   หาญบญุตรง   อาย ุ    63      ปี           
อยู่บ้านเลขท่ี      354/17                        ถนน   พทุธบชูา    แขวง   บางมด         อําเภอ/เขต  จอมทอง  จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (3) ช่ือ.....................................................................................................อาย ุ.....................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี  ....................... ถนน.......................................................ตําบล/แขวง …................................................... 
อําเภอ/เขต ........................................................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย์  ...................        
 
 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ในวนัองัคารท่ี  เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซ ี
ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
               
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
                                   ลงช่ือ …………………..….....…..………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน           ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 





 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
     เขียนที ่……………......................................... 
     วนัท่ี......... เดือน…................... พ.ศ. …............ 

 
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ..................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ถนน ................................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณีย์ ............................ 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  บีท ีเวลธ์  อินดสัตรีส์ จํากดั  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้    ................................................. หุ้น  
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  ...............................เสียง 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
  (1) ช่ือ              นายศราวธุ    จารุจินดา                    อาย ุ    59       ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี     52   ซอยพหลโยธิน 4    ถนน   พหลโยธิน  แขวง   สามเสนใน   อําเภอ/เขต  พญาไท   จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (2) ช่ือ              นายศกัดา   หาญบญุตรง   อาย ุ    6      ปี           
อยู่บ้านเลขท่ี      54/7                       ถนน   พทุธบชูา    แขวง   บางมด         อําเภอ/เขต  จอมทอง  จงัหวดั  กรุงเทพฯ หรือ 
  (3) ช่ือ.....................................................................................................อาย ุ.....................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี  ....................... ถนน.......................................................ตําบล/แขวง …................................................... 
อําเภอ/เขต ........................................................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย์  ...................        
 
 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ในวนัองัคารท่ี  เมษายน 256  เวลา 4.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซ ี
ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 00 หรือที่จะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระท่ี    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ

    วาระท่ี   พิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี   ธนัวาคม 2560 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 
 



 

 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุติัการงดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และอนมุติัการงด
               จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560  

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และการจดัสรรเงินโบนสักรรมการสําหรับ
              ผลการดําเนินงานปี  

 

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
วาระท่ี 6  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ     

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ

 

                                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล   
() รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา

                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
(2) นายโชติก รัศมีทนิกรกลุ  

                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
(3)  นางศิริพร ศาตวินท์

                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
  วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี  

                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
                     เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีทีท่ี่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 



 

 

 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ             
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
                                ลงช่ือ …………………..….....…..…….…………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
ลงช่ือ ……………………………….………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………...……..………………..) 
 
หมายเหตุ 
. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 256 ในวนัองัคารท่ี  เมษายน 256 เวลา 4.00 น. ณ ห้อง พระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซ ีปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474
ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 00  หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืน 

……………………………………… 
 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง …………………………………………………………………………………………………
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง ………………………………………………………………………………………………
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

       วาระท่ี …..  เร่ือง …………………………………………………………………………………………………
                          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร
                          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     เหน็ด้วย        ไมเ่หน็ด้วย    งดออกเสียง 

 
วาระท่ี 6 เร่ืองแตง่ตัง้กรรมการ (ตอ่)

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

 


