บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
ประจำปี 2561
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดเี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริ ษัท บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์
จากัด (มหาชน) จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษทั เป็ นการล่วงหน้า โดยมีนิยามและหลักเกณฑ์ดงั นี้
นิ ยำม
“บริษทั ”
หมายถึง บริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการบริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
1. คุณสมบัติของผูถ้ อื หุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุน้ หรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
2. กำรเสนอชื่อกรรมกำร
2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
2.1.1 มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจากัด, กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
2.1.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั
2.1.3 มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และผูถ้ อื หุน้ และมีความสนใจในกิจการของบริษทั อย่างแท้จริง
ผู้ถือ หุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ว นตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ี สามารถเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2561” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และขอให้ผไู้ ด้รบั การเสนอชื่อกรอก “แบบ
ข้อมูลบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2561” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งถึงบริษทั ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
เลขำนุกำรบริษทั
บริษทั บีทีเวลธ์ อิ นดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
593/3 ซอยรำมคำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนรำมคำแหง
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยบริษทั จะพิจารณารายชื่อบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ พร้อมเอกสารและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ รบถ้วนถูกต้อง และ
มีขอ้ มูลเพียงพอ
2.2 ขัน้ ตอนกำรพิ จำรณำ
เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณากลันกรองในเบื
่
้ องต้น ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
เลขานุ การบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุน้ เพื่อทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยหากผู้ถือหุน้ ไม่ดาเนินการแก้ไข และส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คืนให้กบั บริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็ นวันทาการก่อน
วันหยุดนัน้ ) เลขานุการบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับทราบการปิ ดเรื่องภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั โดยบุคคลทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะบรรจุรายชื่อในวาระ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวัน
ทาการถัดไปของการประชุม
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2561
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษทั , อื่นๆ / นามสกุล) : ___________________________________________________
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่ ________ หมู่บา้ น/อาคาร _____________ หมูท่ ่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________
ตาบล/แขวง ________ อาเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณีย์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : ____________________________
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ) ______________________
___________________________________________________________________________________________
2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง ________________________________ ณ วันที่ _______________________________
3. รำยชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพือ่ เข้ำรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
________________________________________________________________________________________
4. เอกสำรหลักฐำนของผูถ้ ือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอเรื่อง
4.1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
( ) หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือ สาเนาใบหุน้ ที่
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามทีไ่ ด้ลง
ชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 และเอกสารหลักฐานทีแ่ นบเพิม่ เติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูล
หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ___________________________ ผูถ้ อื หุน้
( ___________________________________ )
วันที_่ ____________________________________
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้นประจำปี 2561

รูปสี 2 นิ้ ว

1. ข้อมูลทัวไปของบุ
่
คคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ
ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) (ชื่อสกุลเดิม ) _____________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ______________ อายุ ____ ปี สัญชาติ ________________
สถานภาพการสมรส

( ) โสด ( ) สมรส

( ) หย่าร้าง

คู่สมรสชื่อ _________________________________ (ชื่อสกุลเดิม ) _____________________________________
รายละเอียดเกีย่ วกับบุตร
ชื่อบุตร
______________________
______________________
______________________
______________________

วัน/เดือน/ปี /เกิด
________________
________________
________________
________________

อายุ (ปี )
__________
__________
__________
__________

สถานทีท่ างาน
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

2. ที่อยูป่ ัจจุบนั
ทีอ่ ยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ :
เลขที่ ________ หมู่บา้ น/อาคาร _____________ หมูท่ ่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________
ตาบล/แขวง ________ อาเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณีย์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : ____________________________

ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่ ________ หมู่บา้ น/อาคาร _____________ หมูท่ ่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________
ตาบล/แขวง ________ อาเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณีย์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : ____________________________
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ) ______________________
___________________________________________________________________________________________
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
3. คุณสมบัติตำมวิชำชีพ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ชื่อสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

ชื่อคุณวุฒแิ ละสาขาวิชาเอก
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

ปี ทส่ี าเร็จ
___________
___________
___________
___________

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

ปี ทเ่ี ข้าร่วม
___________
___________
___________

ประสบการณ์การทางานจนถึงปั จจุบนั
ตัง้ แต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานทีท่ างาน
___________________
_____________________________
___________________
_____________________________
___________________
_____________________________
___________________
_____________________________
___________________
_____________________________

ตาแหน่งงาน
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

ประเภทธุรกิจ
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในตาแหน่งงานปั จจุบนั
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. กำรถือหุ้นในบริษทั บีทีเวลธ์ อิ นดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ ______________ (วันที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ)
ถือหุน้ บริษทั หุน้ สามัญ ________________หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
5. ธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ร้อยละของหุน้ ทีถ่ อื
ตาแหน่งงาน
ตัง้ แต่ปี
__________________ ______________ ___________
___________
_______________ _____
__________________ ______________ ___________
___________
_______________ _____
__________________ ______________ ___________
___________
_______________ _____
__________________ ______________ ___________
___________
_______________ _____
หมายเหตุ : สาหรับทุกธุรกิจทีเ่ ป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และธุรกิจทีม่ กี ารถือหุน้ เกินว่าร้อยละ 0.5 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วของธุรกิจนัน้
6. ประวัติกำรฟ้ องร้องหรือถูกฟ้ องร้องดำเนิ นคดี
ศาล

สถานะ
(โจทก์/จาเลย)
_________ ______________
_________ ______________
_________ ______________

คดี (แพ่ง/อาญา
ข้อหา
ทุนทรัพย์
เลขทีค่ ดี
ผลคดี
/ล้มละลาย)
ฐานความผิด
______________ _____________ ____________ _______ ________
______________ _____________ ____________ _______ ________
______________ _____________ ____________ _______ ________

7. เอกสำรประกอบกำรพิ จำรณำที่รบั รองโดยบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ
(
(
(
(
(

) หลักฐานแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
) สาเนาทะเบียนบ้าน
) หนังสือรับรองการทางานจากสถานทีท่ างานปั จจุบนั หรือล่าสุด
) สาเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

8. คำรับรอง
ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลในแบบข้อมูล
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 และ
เอกสารประกอบทีแ่ นบเพิม่ เติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้
ลงชื่อ ___________________________ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
( ___________________________________ )
วันที_่ ____________________________________
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