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

หลกัเกณฑก์ำรให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
 

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดเีกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้ือหุน้ บริษัท บทีเีวลธ์ อนิดสัตรสี ์
จ ากดั (มหาชน) จงึเหน็ควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัเป็นการ
ล่วงหน้า โดยมนีิยามและหลกัเกณฑด์งันี้ 
 
นิยำม 
“บรษิทั”             หมายถงึ บรษิทั บทีเีวลธ ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ”   หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั บทีเีวลธ ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) 
“วาระการประชุม” หมายถงึ วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี ของบรษิทั บทีเีวลธ ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) 
 
1. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอวำระกำรประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอวาระการประชุม ตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย
รวมกนัถอืหุน้หรอืสทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทั 

 
2. กำรเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ได ้โดยกรอก “แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561” พรอ้ม
แนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง สง่ถงึบรษิทัภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2560 ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 

 
เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั บีทีเวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
593/3 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนรำมค ำแหง 
แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ 10310 
 

โดยบรษิทัจะพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พรอ้มเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งที่
ครบถว้นถูกตอ้ง 

 
2.1 เรือ่งท่ีจะไม่บรรจเุป็นวำระกำรประชุม 

เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็น
วาระการประชุม 

 
2.1.1 เรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถ้ือหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถึง

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

2.1.2 เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการได ้

2.1.3 เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรอืไม่

เป็นไปตาม วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ

บรษิทั 

2.1.4 เรื่องทีเ่คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และไดร้บัมตสินับสนุน

ดว้ยคะแนนเสยีงทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิใน

เรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

2.1.5 เรื่องทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา

แลว้เหน็ว่าไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมเีหตุผลที่สมควร

และสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได ้

2.1.6 เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

2.1.7 เรื่องทีเ่ป็นผลประโยชน์สว่นบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 

2.1.8 เรื่องทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้โดยสว่นใหญ่ 

2.1.9 เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 

2.1.10 เรื่องทีซ่ ้ากบัเรื่องทีไ่ดเ้สนอมาก่อนแลว้ 

 

2.2 ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 

เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองในเบื้องต้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท ซึง่หากผูถ้ือหุน้ให้
ขอ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบรษิทัจะแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบ ภายในวนัที ่15 มกราคม 2561 โดยหากผูถ้อื
หุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ข และสง่รายละเอยีดเพิม่เตมิคนืใหก้บับรษิทั ภายในวนัที ่31 มกราคม 2561 (หากตรงกบัวนัหยุดให้
เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยุดนัน้) เลขานุการบรษิทัจะส่งหนังสอืแจ้งผู้ถอืหุ้นเพื่อรบัทราบการปิดเรื่องภายในวนัที่15 
กุมภาพนัธ ์2561 

 
2.2.1 เรื่องทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บรษิทัจะบรรจุวาระดงักล่าว

ในหนงัสอืนดัประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้  

2.2.2 เรื่องทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบภายหลงัการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืในวนัท าการถดัไป พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านเวปไซต์ของบรษิทั

ที่ www.btwealthindustries.com รวมทัง้แจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมระบุ

เหตุผล 

 

 

 

 

 

www.btwealthindustries.com
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2561 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้: 

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

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

โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ____________________________ 

ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง ________________________________ ณ วนัท่ี _______________________________ 

3. เรือ่งท่ีเสนอ: _____________________________________________________________________________       

วตัถุประสงค:์    (  ) เพื่อพจิารณา           (  ) เพื่อทราบ 

รายละเอยีด ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
                    (  ) มเีอกสารประกอบ     (  ) ไม่มเีอกสารประกอบ 
 

4.  เอกสำรหลกัฐำนของผูถ้ือหุ้นท่ีต้องแนบพรอ้มแบบเสนอเรื่อง 
4.1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

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

4.2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
(  ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสอืเดินทาง 

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

ประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้ง
ชื่อในแบบขอเสนอนี้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5. ค ำรบัรอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 และ
เอกสารหลกัฐานทีแ่นบเพิม่เตมิ ถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 
 

ลงชื่อ___________________________ ผูถ้อืหุน้ 

 ( ___________________________________ ) 

วนัที_่____________________________________ 


