บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดเี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริ ษัท บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์
จากัด (มหาชน) จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยมีนิยามและหลักเกณฑ์ดงั นี้
นิ ยำม
“บริษทั ”
หมายถึง บริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
“วาระการประชุม” หมายถึง วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
1. คุณสมบัติของผูถ้ อื หุ้นที่จะเสนอวำระกำรประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายราย
รวมกันถือหุน้ หรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั
2. กำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ี สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานทีเ่ 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
โดยบริษทั จะพิจารณาเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม พร้อมเอกสารและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องที่
ครบถ้วนถูกต้อง
2.1 เรือ่ งที่จะไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็ น
วาระการประชุม
2.1.1 เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
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2.1.2 เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั จะดาเนินการได้
2.1.3 เรื่องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการต่างๆ หรือไม่
เป็ นไปตาม วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั
2.1.4 เรื่องทีเ่ คยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา และได้รบั มติสนับสนุ น
ด้วยคะแนนเสียงทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยทีข่ อ้ เท็จจริงใน
เรื่องนัน้ ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
2.1.5 เรื่องทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีเหตุผลที่สมควร
และสามารถอธิบายให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจได้
2.1.6 เรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
2.1.7 เรื่องทีเ่ ป็ นผลประโยชน์สว่ นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
2.1.8 เรื่องทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หุน้ โดยส่วนใหญ่
2.1.9 เรื่องทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการแล้ว
2.1.10 เรื่องทีซ่ ้ากับเรื่องทีไ่ ด้เสนอมาก่อนแล้ว
2.2 ขัน้ ตอนกำรพิ จำรณำ
เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้พจิ ารณากลันกรองในเบื
่
้ องต้น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึง่ หากผูถ้ ือหุน้ ให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษทั จะแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยหากผูถ้ อื
หุน้ ไม่ดาเนินการแก้ไข และส่งรายละเอียดเพิม่ เติมคืนให้กบั บริษทั ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้
เลื่อนเป็ นวันทาการก่อนวันหยุดนัน้ ) เลขานุ การบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถอื หุ้นเพื่อ รับทราบการปิ ดเรื่องภายในวันที่15
กุมภาพันธ์ 2561
2.2.1
2.2.2

เรื่องทีค่ ณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษทั จะบรรจุวาระดังกล่าว
ในหนังสือนัดประชุม และระบุว่าเป็ นเรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้
เรื่องทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในวันทาการถัดไป พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลผ่านเวปไซต์ของบริษทั
ที่ www.btwealthindustries.com รวมทัง้ แจ้ง เพื่อ ทราบในการประชุ มสามัญผู้ถือ หุ้น พร้อมระบุ
เหตุผล
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แบบขอเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 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. เรือ่ งที่เสนอ: _____________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์: ( ) เพื่อพิจารณา
( ) เพื่อทราบ
รายละเอียด ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( ) มีเอกสารประกอบ ( ) ไม่มเี อกสารประกอบ
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
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 และ
เอกสารหลักฐานทีแ่ นบเพิม่ เติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ___________________________ ผูถ้ อื หุน้
( ___________________________________ )
วันที_่ ____________________________________
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