หนังสือบอกกล่ าวเรียก
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องพระรามเก้ า โรงแรมเอสซี ปาร์ ค
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หนังสือบอกกล่ าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

1
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ที่ OM 01/2561
21 มีนาคม 2561
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
หนังสือบอกกล่ าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

คณะกรรมการบริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจําปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพระรามเก้ า โรงแรมเอสซี ปาร์ ค เลขที่ 474
ถนนประดิ ษ ฐ์ ม นูธ รรม แขวงวัง ทองหลาง เขตวัง ทองหลาง กรุ ง เทพมหานคร 10310 เพื่ อ พิ จ ารณาระเบี ย บวาระ
ดังต่อไปนี ้:วาระที่ 

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่  เมษายน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่  เมษายน
2560 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
การลงมติ วาระนี ต้ ้ องผ่านมติอ นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 

พิจารณารั บทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี  และข้ อมูลสําคัญอื่นซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารั บ ทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี  และข้ อมูลสําคัญอื่น
วาระที่ 

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม  ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล
งบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ ในรายงาน
ประจําปี 2560 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว เพื่อนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  ตามที่กําหนดในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
(รวมทังฉบั
้ บแก้ ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3) และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว และได้ ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
หน้ าที่ 1

วาระที่ 

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัตกิ าร
งดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนในปี
2560 จึงไม่จําเป็ นต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ วจํานวน 31.00
ล้ านบาท สําหรับการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ  ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น (ถ้ ามี) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 เมื่อ วัน ที่ 24 เมษายน 2560 ได้ มีมติอ นุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานระหว่างวัน ที่ 1
มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ไปแล้ ว
ดัง นั ้นเนื่ องจากในปี 2560 บริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการ
จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี ้
1. อนุมตั ิการงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทมีผลการ
ดําเนินงานปี 2560 ขาดทุน
2. อนุมตั ิการงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560
การลงมติ วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสําหรั บ
ผลการดําเนินงานปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่ า ตอบแทนและธรรมาภิ บ าล มี น โยบายและ
หลักเกณฑ์กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทในปี
ที่ผ่านมา และภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ
เปรี ยบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้ เคียงกัน
สําหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลเห็น
ควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ดังนี ้

หน้ าที่ 2

ค่ าตอบแทนปี 2560 (บาท/คน/ปี )
(ปี ก่ อนหน้ า)

#

ค่ าตอบแทนปี 2561(บาท/คน/ปี )
(ปี ที่เสนอ)
ค่ า
โบนัส (ผล รวมค่ า
ค่ า
โบนัส (ผล รวมค่ า
ตําแหน่ ง ประกอบการ ตอบแทน ตําแหน่ ง ประกอบการ ตอบแทน
ปี 2559)
ปี 2560)

กรรมการ

1 ประธานกรรมการบริษัท
- รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
600,000
2 กรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวอัมพร เรืองประเสริ ฐกุล (1)
- นายศราวุธ จารุจินดา (2)
540,000
3 กรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบ
- นายศักดา หาญบุญตรง
480,000
- นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
480,000
รวม
2,100,000
หมายเหตุ

()
()

500,000 1,100,000

600,000

500,000 1,100,000

290,900
109,100

540,000

400,000

290,900
649,100

300,000 780,000 480,000
300,000 780,000 480,000
1,500,000 3,600,000 2,100,000

940,000

300,000 780,000
300,000 780,000
1,500,000 3,600,000

นางสาวอัมพร เรื องประเสริ ฐกุล ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
นายศราวุธ จารุจินดา ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริหารของบริษัททัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ นางศิริพร ศาตวินท์
นายโชติก รัศมีทินกรกุล และนายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว และบริ ษัทไม่มีการ
ให้ ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ให้ กบั พนักงานทัว่ ไป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจําปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี ้

#

ค่ าตอบแทนปี 2561 (บาท/คน/ปี )

กรรมการ

ค่ าตําแหน่ ง

1 ประธานกรรมการบริษัท
- รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
 กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายศราวุธ จารุจินดา
 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ
- นายศักดา หาญบุญตรง
- นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
รวม

โบนัส
รวมค่ าตอบแทน
(ผลประกอบการปี 2560)

600,000

500,000

1,100,000

540,000

400,000

940,000

480,000
480,000
2,100,000

300,000
300,000
1,500,000

780,000
780,000
3,600,000

การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
หน้ าที่ 3

วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้ อบังคับบริษัทข้ อ 17 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 สําหรับกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งในปี นี ้ได้ แก่
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโชติก รัศมีทินกรกุล กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางศิริพร ศาตวินท์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการที่จะพ้ นจากตําแหน่ง
ทัง้  คน รวมไปถึง การพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่ อเข้ าเป็ นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ - ธันวาคม  ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ามา
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
แต่งตังกรรมการที
้
่จะพ้ นตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน ได้ แก่ ) รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา 2) นายโชติก รัศมีทินกรกุล และ
3) นางศิริพร ศาตวินท์ กลับเข้ าดํา รงตําแหน่งอี กครั ง้ หนึ่ง เนื่ องจากกรรมการทัง้ 3 คน มีป ระสบการณ์แ ละมีค วามรู้
ความสามารถที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่ อีกทังมี
้ คณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการ
อย่างครบถ้ วนตามที่ได้ กําหนดไว้ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับบริ ษัท และกฎบัตรกรรมการ ทังนี
้ ้ ประวัติของกรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทโดยกรรมการที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ได้ ร่วมพิจารณา พิจารณา
แล้ วเห็นว่า บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สําหรับผู้ที่ได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาดังนี ้
1. แต่งตังกรรมการที
้
่จะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในปี 2561 จํานวน 3 คน ได้ แก่
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา นายโชติก รัศมีทินกรกุล และ นางศิริพร ศาตวินท์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกครัง้ หนึง่
2. แต่งตังกรรมการดํ
้
ารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี ้
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโชติก รัศมีทินกรกุล กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางศิริพร ศาตวินท์
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

หน้ าที่ 4

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมาของผู้สอบ
บัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ เหมาะสม ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความรั บ ผิดชอบ อี กทัง้ ยังเป็ นผู้สอบบัญ ชี ที่ไ ด้ รับ ความเห็น ชอบจากสํา นักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ พิจารณาค่าสอบบัญชีสําหรับปี  (ปี ที่นําเสนอ) และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้ นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่  (ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริ ษัทตังแต่
้ ปี 2557) หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทในปี 
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียหรื อไม่มีรายการที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว และบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททังหมดด้
้
วย ทังนี
้ ้ ประวัติของผู้สอบ
บัญชี ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
. พิจารณากําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2561 ดังนี ้
2560 (ปี ก่อนหน้ า)
ค่าสอบบัญชี ค่าบริ การอื่น
บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํ ากั ด (มหาชน)

800,000

-

หน่วย : บาท

2561 (ปี ท่ เี สนอ)
รวม

ค่าสอบบัญชี ค่าบริ การอื่น

800,000

800,000

-

รวม
800,000

กลุ่มบริ ษัทย่อย

2,125,000

140,000 2,265,000

2,125,000

140,000 2,265,000

รวมบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทย่ อย

2,925,000

140,000 3,065,000 2,925,000

140,000 3,065,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบกับ ข้ อ เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณ
กิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี  และ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี  เป็ นจํานวนเงิน , บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทประจําปี  เป็ นจํานวนเงินรวม ,, บาท และค่าบริ การอื่นของบริ ษัทย่อยสําหรับปี 
จํานวน , บาท โดยรวมแล้ ว ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยปี  เป็ นจํานวนเงิน ,, ล้ านบาท
และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสําหรับปี 2561 จํานวน 140,000 บาท
การลงมติ วาระนี ต้ ้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

หน้ าที่ 5

บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หากท่านไม่สามารถ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของ
บริ ษัทที่ระบุไว้ ในคําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะฯ) เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้ อความและลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี ้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2561
บริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทได้ จดั ของว่างและเครื่ องดื่มไว้ รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแต่ไม่ได้ มีการ
แจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการรับหนังสือรายงานประจําปี 2560 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ณ วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หรื อ E-mail : info@btw.co.th เพื่อบริษัทจะได้ จดั ส่งให้ ทา่ นต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(........................................................)
นายโชติก รัศมีทินกรกุล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 0 2314 2151-2 ต่อ 305

หน้ าที่ 6

‐ Translation ‐

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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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‐ Translation ‐

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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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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 nonaudit 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..

Yours sincerely,

Mr. Chotic Russamitinakornkul
Chief Executive Officer
BT Wealth Industries Public Company Limited
Company Secretary
Telephone no.:  1 151- ext. 5
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
รายนามและประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ชื่อ
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ัฒนา
อายุ
63 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่
76/2 ซอยศูนย์วิจยั 8 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เริ่มดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทครั ง้ แรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ (รับตําแหน่ง -30 ธันวาคม 2560) 3 ปี 4 เดือน
การเข้ าประชุมในปี 2560
o คณะกรรมการบริ ษัท
7/7 ครัง้
o คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
3/3 ครัง้
 ประวัตกิ ารศึกษาและอบรม
 ปริ ญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี ้ สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 หลักสูตรประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM) ปี 2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประสบการณ์ ทาํ งาน
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
 กิจการที่ไม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียน*
สิงหาคม 2559 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท ชิค รี พบั บลิค จํากัด
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
2548 – ปั จจุบนั
อนุญาโตตุลาการ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท บี แอนด์ พี เซอร์ วิสเซส จํากัด
2531 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท บี อาร์ ซี เอส จํากัด
2527 – ปั จจุบนั
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
หมายเหตุ * บริ ษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิ จกับบริ ษัท





สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริหารและกรรมการ
- ไม่มี การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท - ไม่มี คุณสมบัตติ ้ องห้ ามของกรรมการบริษัท
- ไม่มี –

หน้ า 19

รายนามและประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ตําแหน่ ง

นายโชติก รั ศมีทนิ กรกุล
56 ปี
ไทย
1205/2 ซอยลาดพร้ าว 94 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
เริ่มดํารงตําแหน่ งกรรมการครั ง้ แรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ (รับตําแหน่ง - 30 ธันวาคม 2560) 5 ปี 5 เดือน
การเข้ าประชุมในปี 2560
o คณะกรรมการบริ ษัท
7/7 ครัง้
o คณะกรรมการบริ หาร
3/3 ครัง้
o คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
3/3 ครัง้

 ประวัตกิ ารศึกษาและอบรม
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประสบการณ์ ทาํ งาน
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริ หาร / บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน *
2530 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / กรรมการผู้จดั การ /
บริ ษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด/
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ-สัตหีบ
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท บีที โลหะ จํากัด
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โกลบอล อินดัสเตรี ยล แอสเซท จํากัด
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์ จี จํากัด
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซลาร์  จํากัด
หมายเหตุ * บริ ษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิ จกับบริ ษัท





สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
24.99%
ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริหารและกรรมการ
เป็ นน้ องชายนางศิริพร ศาตวินท์
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษัท - ไม่มี คุณสมบัตติ ้ องห้ ามของกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

หน้ า 20

รายนามและประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ตําแหน่ ง

นางศิริพร ศาตวินท์
59 ปี
ไทย
160/8 ซอยพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เริ่มดํารงตําแหน่ งกรรมการครั ง้ แรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ (รับตําแหน่ง -30 ธันวาคม 2560) 5 ปี 5 เดือน
การเข้ าประชุมในปี 2560
o คณะกรรมการบริ ษัท
6/7 ครัง้
o คณะกรรมการบริ หาร
3/3 ครัง้
o คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
3/3 ครัง้
o คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 3/3 ครัง้

 ประวัตกิ ารศึกษาและอบรม
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนพระกุมารเยซูวิทยา
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประสบการณ์ ทาํ งาน
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
 กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน *
2530 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บริ ษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท บีที แอนด์ อาว์ล โซล่าร์ 1 จํากัด
หมายเหตุ * บริ ษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิ จกับบริ ษัท





สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
30.48%
ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริหารและกรรมการ
เป็ นพี่สาวนายโชติก รัศมีทินกรกุล
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท - ไม่มี คุณสมบัตติ ้ องห้ ามของกรรมการบริษัท
- ไม่มี –

หน้ า 21

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
30.48%
ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริหารและกรรมการ
เป็ นพี่สาวนายโชติก รัศมีทินกรกุล
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท - ไม่มี คุณสมบัตติ ้ องห้ ามของกรรมการบริษัท
- ไม่มี –

50

44

. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
CPA No. 4501

. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
CPA No. 5238

* ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ปริ ญญาโท บัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
* ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

ประสบการณ์ การทํางาน

21
หน้า 22

หน้ า 22

* มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานฯ เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
* เป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึง่
ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั ้งที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก
* มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภค
บริ การ และบันเทิง
* มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานฯ เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
* เป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึง่
ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั ้งที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก
* มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการบริ การ E-Commerce
และอสังหาริ มทรัพย์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

จํานวน
ความสัมพันธ์ ทาง
หลักทรั พย์
ครอบครั วกับ
BTW ที่ถือ ผู้บริหาร / กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี

นางศิริพร ศาตวินท์
59 ปี
ไทย
160/8 ซอยพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เริ่มดํารงตําแหน่ งกรรมการครั ง้ แรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ (รับตําแหน่ง -30 ธันวาคม 2560) 5 ปี 5 เดือน
การเข้ าประชุมในปี 2560
o คณะกรรมการบริ ษัท
6/7 ครัง้
o คณะกรรมการบริ หาร
3/3 ครัง้
o คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
3/3 ครัง้
o คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 3/3 ครัง้

* มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานฯ เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
* เป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึง่
ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั ้งที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก
* มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภค
บริ การ ยานยนต์ ก่อสร้ าง และบันเทิง

 ประวัตกิ ารศึกษาและอบรม
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนพระกุมารเยซูวิทยา
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประสบการณ์ ทาํ งาน
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
 กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน *
2530 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บริ ษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท บีที แอนด์ อาว์ล โซล่าร์ 1 จํากัด
หมายเหตุ * บริ ษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิ จกับบริ ษัท

อายุ
(ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา
46 * ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

รายนามและประวัตผิ ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ตําแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล
1.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
CPA No. 5313






รายนามและประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

คําชีแ้ จง การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ
หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
คํการออกเสี
าชีแ้ จง การลงทะเบี
ยนเข้และการนั
าร่ วมประชุ
ม การมอบฉันทะ
ยงลงคะแนน
บผลการลงคะแนน
หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
1. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.00 น. ของ วันอังคารที่
1.
การลงทะเบี
ย
นเข้
า
ร่
ว
มประชุ
ม
3 เมษายน 2561 ณ ห้ องพระรามเก้ า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธ รรม แขวงวัง
ษัทงจะเปิ
ดให้ ผ้ ถู กรุืองหุเทพมหานคร
้ นและผู้มอบฉั10310
นทะลงทะเบี
ยนเพื่แ่อสดงสถานที
เข้ าร่วมประชุ
มได้มตทีงแต่
ั ่แ้ นบมาพร้
เวลา 12.00
ทองหลางบริเขตวั
ทองหลาง
ตามแผนที
่ประชุ
อมกันน.
นี ้ ของ วันอังคารที่
3 เมษายน 2561 ณ ห้ องพระรามเก้ า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธ รรม แขวงวัง
2. การมอบฉันทะ
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่แนบมาพร้ อมกันนี ้
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กับบุคคลอื่นเข้ าประชุม
2. การมอบฉั
นทะ โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. ตามแบบที่
และออกเสี
ยงแทนตนได้
กรณี
้ ถู ือหุา้ นกระทรวงพาณิ
ไม่สามารถเข้ าชร่ย์วไมประชุ
มได้ ดทั้ วงนี
ยตนเอง
ือหุ้นสามารถมอบฉั
นทะให้นกทะแบบ
ับบุคคลอื
เข้ าประชุ
กรมพัฒนาธุ
รกิทจี่ผการค้
ด้ กําหนดไว้
้ ้ ผู้ถือหุผู้ น้ ถสามารถพิ
มพ์หนังสือมอบฉั
ก. ่นแบบ
ข. และม
และออกเสี
งแทนตนได้
โดยบริ
ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
แบบ ค. ได้ จยากเว็
บไซต์ของบริ
ษัทษัทwww.btwealthindustries.co.th
ดังนีคื้ อ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุ
รกิจการค้
ชย์ได้นกทะทั
ําหนดไว้
้ ถือหุ้น่งสามารถพิ
1. แบบ
ก. เป็านกระทรวงพาณิ
แบบหนังสือมอบฉั
ว่ ไป ซึทัง่ งนี
เป็้ น้ ผูแบบที
่ายไม่ซบั ซ้มอพ์นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ได้2.จากเว็
ษัทงสืwww.btwealthindustries.co.th
งนีที้ ่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบบข.ไซต์
เป็ ขนองบริ
แบบหนั
อมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าดังๆ
1.
แบบหนั
งสือมอบฉั
นทะทันว่ ทะที
ไป ซึ่ง่ใเป็
แบบที่ง่ายไม่
3. แบบ
แบบ ก.ค.เป็ซึ่นง เป็
นแบบหนั
ง สื อ มอบฉั
ช้ เนฉพาะกรณี
ผ้ ูถซื อบั หุซ้้ นอเป็น นผู้ล งทุน ต่า งประเทศ และแต่ง ตัง้ ให้
2. คัแบบ
ข.ยเป็นน(Custodian)
แบบหนังสือมอบฉั
นทะที่กําหนดรายการต่
างๆ แทีลหุ
่จะมอบฉั
สโตเดี
ในประเทศไทยเป็
นผู้รับฝากและดู
้ น นทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3.
ค. ซึน่งทะ
เป็ นแบบหนั
วิธีกแบบ
ารมอบฉั
สามารถดํงาสืเนิอนมอบฉั
การได้นดัทะที
งนี ้ ่ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นผู้ล งทุน ต่า งประเทศ และแต่ง ตัง้ ให้
(Custodian)
นผู้รับฝากและดู
แลหุข.้ น แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย
1. คัผูส้ ถโตเดี
ือหุ้นยทันว่ ไป
ให้ เลือกใช้ หในประเทศไทยเป็
นังสือมอบฉันทะแบบ
ก. หรื อ แบบ
วิธาีกให้
ารมอบฉั
สามารถดํ
าเนินข.การได้
ดังนีการออกเสี
้
บริษัทแนะนํ
ใช้ หนังนสืทะ
อมอบฉั
นทะแบบ
และระบุ
ยงในแต่ละระเบียบวาระ
1.
เลือนกใช้
หนังสือมอบฉั
นทะแบบ
หรืยอนแบบ
ข. แบบใดแบบหนึ
่งเพียงแบบเดี
วเท่านัน้ โดย
2. ผูผู้้ ถถืืออหุหุ้้ นนทัทีว่่เป็ไปนผูให้้ ลงทุ
ต่างประเทศ
และแต่
งตังคั
้ สก.โตเดี
(Custodian)
ในประเทศไทยเป็
นผู้รับยฝากและดู
แล
บริ
าให้หนัใช้งหสือนัมอบฉั
งสือมอบฉั
นทะแบบ
หุ้นษให้ัทแนะนํ
เลือกใช้
นทะแบบ
ค. ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผูผู้้ ถถือื อหุหุ้ น้ นทีที่เ่ มป็ อบฉั
นผู้ลนงทุทะ
นต่จะต้
างประเทศ
และแต่
งตัผงคั
้ ้ ูรับสโตเดี
ยนนทะเพี
(Custodian)
นผู้มรับและออกเสี
ฝากและดูแยลง
3.
อ งมอบฉั
น ทะให้
มอบฉั
ยงรายเดีในประเทศไทยเป็
ยวเป็ นผู้เข้ าประชุ
หุ้น ให้ เลือกใช้
นังสือมอบฉั
นทะแบบ
ค.้ นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
ลงคะแนน
ไม่สหามารถแบ่
งแยกจํ
านวนหุ
3.
้ ถือ หุ้น ที่ มอบฉั
น ทะ จะต้ อ งมอบฉั
น ทะให้
ทะเพียงเห็
ยงรายเดี
วเป็เห็นผู
4. ผูในการออกเสี
ยงลงคะแนนในแต่
ละวาระ
ผู้ถือผหุ้ ูร้ นั บมีมอบฉั
สิทธิอนอกเสี
นด้ วย ยไม่
นด้้ เวข้ยาประชุ
หรื อ ไม่มอและออกเสี
อกเสียงเพียยงง
ลงคะแนน
สามารถแบ่
นวนหุ้นให้งผการออกเสี
้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื
่อแยกการลงคะแนนเสี
งได้เ ป็ นการออกเสี ย งของ
อย่ า งใดอย่ไม่
า งหนึ
่ ง เท่ า นันง้ แยกจํ
ไม่ สาามารถแบ่
ย งลงคะแนนเป็
นบางส่ว นได้ (เว้ นยแต่
ในการออกเสี
ยงลงคะแนนในแต่
ละวาระ
Custodian4. สามารถแบ่
งการออกเสี
ยงลงคะแนนได้
) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ ไม่ออกเสียงเพียง
อย่ า งใดอย่
า นัน้ ไม่ ส ามารถแบ่
ย งลงคะแนนเป็
นบางส่วหรื
นได้อมอบฉั
(เว้ น แต่
เ ป็ นการออกเสี
งของ
5. าผูงหนึ
้ ถือหุ่้งนเท่
สามารถมอบฉั
นทะให้ บงุคการออกเสี
คลใดบุคคลหนึ
่งตามความประสงค์
นทะให้
กรรมการอิสยระของ
Custodian
สามารถแบ่
งการออกเสี
) อกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ
ษัทคนใดคนหนึ
่งตามที
่บริ ษัทได้ยเงลงคะแนนได้
สนอชื่ อไว้ โดยเลื
ดังกล่าว ดั5.งนีผู้้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทคนใดคนหนึ
่งตามที
่บริ ษจั ทินได้
โดยเลือกเพี
านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุม
1) นายศราวุ
ธ จารุ
ดาเสนอชื่ อไว้ กรรมการอิ
สระยงท่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดังกล่าว ดังนี ้
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล หรื อ
1)
นายศราวุ
ธ
จารุ
จ
ิ
น
ดา
กรรมการอิ
2) นายศักดา หาญบุญตรง
กรรมการอิสสระ
ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กําหนดค่กําาตอบแทนและธรรมาภิ
บาล หรื อบาล
ประธานกรรมการสรรหา
หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิ
2) นายศักดา หาญบุญตรง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
หน้ า 23
หน้ า 23

หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท บริ ษัทขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริ ษัท
อกมอบฉัเลขที
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กรรมการอิ
สระของบริ
บริ ษลัทาขอแนะนํ
าให้ ใาช้แหง
หนังสืแขวงวั
อมอบฉั
นทะแบบเขต
ข.
บีที เวลธ์ อินหากผู
ดัสตรี้สถ์ ือจํหุา้ กันดเลื(มหาชน)
่ 593/3
ซอยรามคํ
าแหง 39ษัท(เทพลี
1) ถนนรามคํ
งทองหลาง
การออกเสี
ยงในแต่
ละระเบี
ยบวาระ และส่
งสือ2151-2
มอบฉันเพื
ทะพร้
อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายั
ง บริ ษัท
วัและระบุ
งทองหลาง
กรุงเทพฯ
10310
หมายเลขโทรศั
พท์ 0งหนั
2314
่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
จึงขอความ
ี เวลธ์
อินดังสเอกสารให้
ตรี ส์ จํากัดถงึ(มหาชน)
เลขที่ 593/3
าแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขต
ร่บีวทมมื
อโปรดส่
บริษัท ภายในวั
นที่ 30ซอยรามคํ
มีนาคม 2561
วังทองหลาง
งเทพฯ
10310
หมายเลขโทรศั
พท์ 20
0 2314
เพื
6. ผูกรุ
้ มอบฉั
นทะปิ
ดอากรแสตมป
์ จํานวน
บาท 2151-2
พร้ อมทังขี
้ ่อดความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
ฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่จึางวขอความ
เพื่อให้
ร่ถูวกมมื
โปรดส่ผงลผู
เอกสารให้
ถงึ บริษัท ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ต้ อองและมี
กพันตามกฎหมาย
6. ผู้มอบฉันทะปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
กฐานทีผ่ ตลผู้ อกงนํพันามาแสดงในวั
ถู3.กหลั
ต้ องและมี
ตามกฎหมายนประชุม
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
3. หลัก1.ฐานที
ม
กรณี่ ตผ้ อ้ ถู งนํ
ือหุา้ นมาแสดงในวั
มาร่วมประชุมนด้ประชุ
วยตนเอง
3.1 ผู้ถให้
ือหุแ้ นสดงเอกสารแสดงตนที
ที่เป็ นบุคคลธรรมดา่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้ าราชการ
้ ถู ือหุบ้ นขีมาร่
วมประชุ
มด้ วยตนเอง
หรื อใบขั1.บขีกรณี
่ หรื อผใบขั
่สากล
และในกรณี
ที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ แสดงหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญประจําตัว
ให้
แ
สดงเอกสารแสดงตนที
่
ท
างราชการออกให้
เช่น บัและหากมี
ตรประจําตักวารเปลี
ประชาชน
บัตรประจํ
าตัยวื่ นข้ หลั
าราชการ
ต่า งด้ า ว ทัง้ นี ้ เอกสารแสดงตนดัง กล่า ว ต้ อ งยัง ไม่ห มดอายุ
่ ย นชืหรื
่ อ อ– นามสกุ
ล ให้
ก ฐาน
หรื
อใบขับขีว่ ยหรื อใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ แสดงหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญประจําตัว
ประกอบด้
ต่า งด้ า ว2. ทักรณี
ง้ นี ้ ทเอกสารแสดงตนดั
ี่มีการมอบฉันทะ ง กล่า ว ต้ อ งยัง ไม่ห มดอายุ และหากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุล ให้ ยื่ น หลัก ฐาน
ประกอบด้1)
วยหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
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อใบสํ
าคัญประจํ
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้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสือโตเดี
(Custodian)
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดู
้ น ได้นแทะแบบ
ต่งตังผู
้ ้ รับค.มอบฉั
งสือมอบฉั
นทะแบบ
ค. ให้ แสดงเอกสารดั
งนี้ ม้ อบฉันทะและ
1) หนังสืแอลหุ
มอบฉั
ซึ่งได้นกทะตามหนั
รอกข้ อความถู
กต้ องครบถ้
วน และลงลายมื
อชื่อโดยผู
กฐานจากคั
สโตเดีวนแล้
ยน (Custodian)
ผู้รับมอบฉัน3.1
ทะ เอกสารหลั
และติดอากรแสตมป
์ ครบถ้
ว
1)
หนั
ง
สื
อ
มอบฉั
น
ทะแบบ
ค.
ซึ
ง
่
ได้
กรอกข้
ความถูนกทะแทน
ต้ องครบถ้ได้วรันบและลงลายมื
อชื่อโดยผูร กิ้ มจอบฉั
นทะและ
2) หนั ง สื อ ยื น ยั น ว่ า ผู้ ลงนามในหนั
ง สื ออมอบฉั
อนุ ญ าตประกอบธุ
คั ส โตเดี
ยน
ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้ วนแล้ ว
(Custodian)
2) สํหนั
ง สื อ ยืงนสืยัอนรับว่รองการจดทะเบี
า ผู้ ลงนามในหนัยนนิ
ง สืตอิบมอบฉั
น ทะแทน
บ อนุ ญ าตประกอบธุ
จ คั สกโตเดี
ยน
3)
าเนาหนั
คุ คลของคั
สโตเดียได้น รั(Custodian)
ซึง่ รับรองสํรากิเนาถู
ต้ องโดย
ผู(Custodian)
้ มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัส
3) สําเนาหนั
งสือรับรองการจดทะเบี
ยนนิอตํานาจกระทํ
ิบคุ คลของคั
สโตเดียนส(Custodian)
ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดย
โตเดียน (Custodian)
ซึง่ ลงนามในฐานะผู
้ มอบฉันทะมี
าการแทนคั
โตเดียน (Custodian)
ผู้มีอํานาจกระทํ4)าการแทนของคั
สโตเดียน (Custodian)
และมีขของผู
้ อความแสดงให้
เห็านการแทนของคั
ว่าผู้มีอํานาจกระทํ
สําเนาเอกสารแสดงตนที
่ทางราชการออกให้
้ มีอํานาจกระทํ
สโตเดีายการแทนของคั
น (Custodian)ส
โตเดี
ยน (Custodian)
อํานาจกระทํ
าการแทนคั
(Custodian)
ซึง่ ลงลายมื
อชื่อรับรองสํซึง่ าลงนามในฐานะผู
เนาถูกต้ อง เช่น ้สํมาอบฉั
เนาบันทะมี
ตรประจํ
าตัวประชาชน
หรื อสํสาโตเดี
เนาบัยตนรประจํ
าตัวข้ าราชการ หรื อสําเนา
4) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
ซึง่ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนา
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ใบขับขี่ หรื อสําเนาใบขับขี่สากล และในกรณี ที่ผ้ ูมีอํานาจกระทําการแทนเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ แสดงสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรื อสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว ทังนี
้ ้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้ องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยน
ใบขั
บ
ขี
่
หรื
อ
สํ
า
เนาใบขั
บ
ขี
่
ส
ากล
และในกรณี
ท
่
ี
ผ
้
ู
ม
ชื่อ – นามสกุล ให้ ยื่นสําเนาหลักฐานประกอบด้ วย ีอํานาจกระทําการแทนเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ แสดงสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรื3.2
อสําเอกสารหลั
เนาใบสําคักญ
ประจําตั้ ถวือต่หุา้ นงด้ทีา่เป็ว นทัผูงนี
้ ้ ลงทุ
้ เอกสารแสดงตนดั
ฐานจากผู
นต่างประเทศ งกล่าว ต้ องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล1)ให้สํยาื่นเนาหนั
สําเนาหลั
ฐานประกอบด้
วย้ ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) เป็ นผู้ดําเนินการลง
งสือกมอบอํ
านาจจากผู
เอกสารหลั
กฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
นามในหนัง3.2
สือมอบฉั
นทะแทน
1)
านาจจากผู้ถือยหุนนิ
้ นให้ติบคสัุคโตเดี
ยน (Custodian)
(ที่ยงั าไม่
หมดอายุ
) เป็ นผู้ แ้ ดทนนิ
ําเนินตการลง
2) สํสําาเนาหนั
เนาหนังงสืสืออมอบอํ
รับรองการจดทะเบี
คลของผู
้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสํ
เนาถู
กต้ องโดยผู
ิบุคคล
นามในหนั
งสือมอบฉันทะแทน
และมี
ข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้
2)
สํ
า
เนาหนั
งสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล
ถือหุ้น
และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ
ง่ ลงนามในหนังขสืองผู
อมอบอํ
อํานาจกระทํ
าการแทนนิ
ติบคุ าคลซึ
3) สําเนาเอกสารแสดงตนที
่ทางราชการออกให้
้ แทนนิานาจมี
ติบคุ คล
และลงลายมื
อชื่อรับรองสํ
เนาถู่งกเป็ต้นผู
อง้
ถือนหุ้สํนาเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี่ หรื อสําเนาใบขับขี่สากล และ
เช่
3) ตสํิบาคุ เนาเอกสารแสดงตนที
่ทางราชการออกให้
ของผู
ติบหรื
คุ คล
่อรับรองสํ
อ้ ง ้
ในกรณีที่ผ้ แู ทนนิ
คลเป็ นชาวต่างประเทศ
ให้ แสดงสําเนาหนั
งสือ้ แเดิทนนิ
นทาง
อสํและลงลายมื
าเนาใบสําคัญอชืประจํ
าตัวต่าาเนาถู
งด้ าวกทัต้งนี
เช่
น สําเนาบัตรประจํ
อสําเนาบั
ตรประจํการเปลี
าตัวข้ า่ยราชการ
หรื อสําลเนาใบขั
่ หรื อสํกาฐานประกอบด้
เนาใบขับขี่สากล
เอกสารแสดงตนดั
งกล่าาตัววประชาชน
ต้ องยังไม่หหรื
มดอายุ
และหากมี
นชื่อ – นามสกุ
ให้ ยื่นสํบาขีเนาหลั
วย และ
ในกรณีที่ผ้ แู 3.3
ทนนิเอกสารหลั
ติบคุ คลเป็ นกชาวต่
างประเทศ
ให้นแทะ
สดงสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว ทังนี
้ ้
ฐานจากผู
้ รับมอบฉั
เอกสารแสดงตนดัให้งกล่
าว ต้ องยังไม่หมดอายุ่ทและหากมี
การเปลีข่ยองผู
นชื่อ้ รับ–มอบฉั
นามสกุ
ล ให้เช่ยนื่นบัสําตเนาหลั
แสดงเอกสารแสดงตนที
างราชการออกให้
นทะ
รประจํกาฐานประกอบด้
ตัวประชาชน หรืวยอบัตร
เอกสารหลั
กฐานจากผู
้ รับมอบฉั
นทะและในกรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ แสดงหนังสือ
ประจําตัวข้ า3.3
ราชการ
หรื อใบขั
บขี่ หรื อใบขั
บขี่สากล
สดงเอกสารแสดงตนที
ของผู
้ รับามอบฉั
นทะ
บัตรประจํ
าตัวประชาชน
อบั่อต–ร
เดินทาง หรื อใบสํให้าคัแญ
ประจําตัวต่างด้ าว ทั่ทงนี
้ างราชการออกให้
้ เอกสารแสดงตนดั
งกล่
ว ต้ องยั
งไม่เช่หนมดอายุ
และหากมี
การเปลีหรื
่ยนชื
ประจําตัลวให้
ข้ ายราชการ
หรื อใบขับขี่ หรื
นามสกุ
ื่นหลักฐานประกอบด้
วยอใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ แสดงหนังสือ
เดินทาง หรื อใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว ทังนี
้ ้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้ องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ –
4.
การออกเสี
งลงคะแนนและการนั
นามสกุ
ล ให้ ยื่นยหลั
กฐานประกอบด้ วย บผลการลงคะแนน
4.1 การออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสี
ยงลงคะแนนและการนั
ผลการลงคะแนน
1) การลงคะแนนในแต่
ละวาระ บประธานในที
่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่าน
4.1เห็การออกเสี
ยงลงคะแนน
ใด ไม่
นด้ วย หรื องดออกเสี
ยงโปรดยกมือขึ ้น
1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่าน
 หากมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงโปรดยกมือขึ ้น
ฉันทะทําเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุมและลง
 หากมีผง้ ถู กล่
ือหุา้ นว หรื
อผู้รงับบัมอบฉั
นทะท่านใดยกมื
ห็นาด้ทีว่ ยทังนี
หรื
งดออกเสี
หรื อผู้รับมอบ
นามในบัตรลงคะแนนดั
และส่
ตรลงคะแนนดั
งกล่าวให้อเไม่
จ้ าเหน้
้ อ้ จะถื
อว่าผู้ถยืองหุ้นทีให้่ไม่ผ้ สถู ่งือบัหุต้ นรลงคะแนนให้
ฉันาทะทํ
่ องหมายในช่
เจ้
หน้ าทีาเครื
่ออกเสี
ยงเห็นด้ วยองไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุมและลง
นามในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้ เจ้ าหน้ าที่ ทังนี
้ ้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้
 หากไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์
เจ้ าหน้ าที่ออกเสียงเห็นด้ วย
เห็นด้ วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 หากไม่
มีผน้ ูถทะไม่
ือหุ้นหรื
ผู้รับคมอบฉั
นทะยกมื
อไม่เห็นด้ วยยงลงคะแนนในวาระใดในหนั
หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ปงระชุ
มมีมตินเทะ
อกฉัหรืนท์อ
2) ในกรณี
ผ้ มู อบฉั
ได้อระบุ
วามประสงค์
ในการออกเสี
สือมอบฉั
เห็
่ประธานฯ
ระบุนด้ไม่วชยตามที
ดั เจน หรื
อในกรณีเสนอให้
ที่ที่ประชุทมี่ปผูระชุ
้ ถือมหุพิ้ นจมีารณาลงมติ
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
2)
ในกรณี
ผ
้
ม
ู
อบฉั
น
ทะไม่
ไ
ด้
ร
ะบุ
ค
วามประสงค์
ในการออกเสี
งลงคะแนนในวาระใดในหนั
งสือมอบฉันทะ หรื อ
หรื อกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ผู้รับยมอบฉั
นทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ระบุ
ไม่่เชห็ดั นเจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ตามที
สมควร
หรื อกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร
หน้ า 26
หน้ า 26

3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ ทําเครื่ องหมายในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรื องดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์แล้ ว บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือ
ผู้ถืองหุสื้ นอทีมอบฉั
่มอบฉันนทะดั
ทะให้
ผ้ รู าับวไปบั
มอบฉันทึนกทะเข้
าประชุลม่วแทนและผู
้ ถือหุษ้ นัทได้
ทําแเครื
่ องหมายในช่
องเห็นด้ วย ไม่่ผเห็้ ถู นือ
หุ้นระบุไ3)
ว้ ในหนั
งกล่
รวบรวมไว้
งหน้ า โดยบริ
จะไม่
จกบั
ตรลงคะแนนในวาระใดที
ด้หุ้วนยได้หรื
งดออกเสี
ยงในหนั
งสือแมอบฉั
นทะในวาระใดๆ
ทําอเครื
่ องหมายดั
งกล่าวไว้
ล้ วในหนั
งสือมอบฉันทะถูกต้ องตามหลักเกณฑ์แล้ ว บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือ
หุ้นระบุ
ว้ ในหนับงผลการลงคะแนนเสี
สือมอบฉันทะดังกล่ายวไปบั
4.2 ไการนั
ง นทึกรวบรวมไว้ ล่วงหน้ า โดยบริ ษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ทํา1)
เครืบริ
่ องหมายดั
งกล่าวไว้ในการนั
แล้ วในหนั
งสือมอบฉัยงนทะ
ษัทใช้ Barcode
บคะแนนเสี
4.2 การนั
บผลการลงคะแนนเสี
2) การบั
นทึกคะแนน จะนับหนึยงง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
1)
ษัทบใช้ผลการลงคะแนนเสี
Barcode ในการนัยบงในแต่
คะแนนเสี
ยง
3) บริ
การนั
ละวาระจะแบ่
งออกเป็ น 2 ประเภทได้ แก่
2) การบันทึกคะแนน จะนับหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
 ในกรณีที่ว าระที่ต้อ งผ่านมติอ นุมตั ิด้ว ยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุมและออกเสีย ง
3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้ แก่
ลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ.2535) บริ ษัท จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ
 ในกรณี
้ อ งผ่นาด้นมติ
อ นุมตั เห็ิดน้ วด้ยคะแนนเสี
ยงข้ไม่านงมากของผู
หุ้น ซึ่ง้ ถมาประชุ
มและออกเสี
เฉพาะเสียงของผู
้ ถือหุ้นททีี่่วอาระที
อกเสีย่ตงเห็
วยและไม่
วยเท่านัน้ แต่
บั คะแนนเสี้ ถยืองของผู
ือหุ้นที่งดออกเสี
ยง ย ง
ลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ.2535) บริ ษัท จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ
้
้ ถือ
 ในกรณีที่วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
เฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
หุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535) บริ ษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง
า 2 ใน 3 ของจํยงานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
ในกรณี
าระที
านมติมอทีนุ่อมอกเสี
ตั ิด้วยคะแนนเสี
โดยนับเสียงของผู
้ ถือหุ้นททัี่วงหมดที
้ ่ต้อ่มงผ่
าประชุ
ยงเห็นด้ วย ยไม่งไม่
เห็นน้ อด้ยกว่
วย และงดออกเสี
หุ้นซึ่งมาประชุ
ม (ตามมาตรา
วรรคสอง
ัทมหาชนจํ
พ.ศ.2535)
บริ ษบัทนั จะคํ
านวณฐานคะแนนเสียง
4) การออกเสี
ยงในแต่90
ละวาระดั
งต่อพ.ร.บ.บริ
ไปนี ้ บริษัทษจะถื
อว่าเป็ นากับัดตรเสี
ย และจะไม่
ทึกคะแนน
โดยนับเสียงของผู
หุ้นทัวงหมดที
้ ยตนเอง่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
ผู้ถือหุ้ ถ้ นือมาด้
4) การออกเสียงในแต่ละวาระดังต่อไปนี ้ บริษัทจะถือว่าเป็ น บัตรเสีย และจะไม่บนั ทึกคะแนน
 บัตรลงคะแนนไม่ได้ ระบุการออกเสียงไว้
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง
 ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท
 บัตรลงคะแนนไม่ได้ ระบุการออกเสียงไว้
ผู้รับมอบฉันทะ
 ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท
 กรณีผ้ ูมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และมีการแก้ ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้
ผู้รับมอบฉันทะ
มอบฉันทะลงนามกํากับ
 กรณีผ้ ูมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และมีการแก้ ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้
 กรณีผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ โดยกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
มอบฉันทะลงนามกํากับ
ลงคะแนนให้
 กรณีoผ้ มู บัอบฉั
นทะไม่ได้ ออกเสี
งสืออมอบฉันทะ โดยกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
ตรลงคะแนนไม่
ได้ ระบุยงลงคะแนนในหนั
การออกเสียงไว้ หรื
ลงคะแนนให้
o ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้ นกรณี Custodian) หรื อ
o จํบัาตนวนเสี
รลงคะแนนไม่
ได้ ระบุ
การออกเสียงไว้ตหรื
อ
o
ยงที่ออกเสี
ยงลงคะแนนในบั
รลงคะแนนมากกว่
าจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี
o ออกเสี
ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้ นกรณี Custodian) หรื อ
Custodian)
o จํานวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี
Custodian)

หน้ า 27
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ข้ อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
อายุ
สัชื่อญชาติ
ตํอายุ
าแหน่ ง
สัญชาติ
ตํที่าอแหน่
ยู่ ง

นายศราวุธ จารุ จนิ ดา
59 ปี
นายศราวุธ จารุ จนิ ดา
ไทย
59 ปี
กรรมการอิ
สระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ไทย
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการอิ
สระ /นประธานกรรมการตรวจสอบ
52
ซอยพหลโยธิ
4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท/กรุงเทพฯ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ที่อยูคุ่ ณวุฒ52
ซอยพหลโยธิ
4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ทิ างการศึ
กษา นและการอบรม
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - การเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี ้ สหรัฐอเมริกา
 คุณวุฒทิ างการศึกษา และการอบรม
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - การเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี ้ สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลั
กสูตรประกาศนี
ยบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริม
 ประสบการณ์
การทํางาน
นกรรมการบริ
ัทไทย ยน
 กิสถาบั
จการที
่ เป็ นบริษัทษจดทะเบี
 ประสบการณ์
2559 – ปั จกจุบารทํ
นั างานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
 กิจการที่เป็ นบริษัทกรรมการสรรหา
จดทะเบียน กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
2559 –– ปัปั จจจจุุ บบันนั
255
พค.2560 – ปั จจุบนั
255 – ปั จจุ บัน
พค.2560
– ปั จจุบนั
2555
– เม.ย.2560

กรรมการอิ
สระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ
ที เวลธ์ อินดัลสจํตรีากัสด์ จํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษษัทัท บีสหการประมู
กรรมการสรรหา
าหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิ
บาล ยรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั กํการใหญ่
/
ธนาคารเกี
บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ทีกรรมการตรวจสอบ
ป่ รึกษาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองกรรมการผู
ธนาคารเกี
รองกรรมการผู้ จ้ จดั ดั การใหญ่
การใหญ่ //
ธนาคารเกียยรติ
รตินนาคิ
าคินน จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน)
ทีประธานสายสิ
ป่ รึกษาประธานเจ้
า
หน้
า
ที
บ
่
ริ
ห
าร
นเชื่อธุรกิจ
2555
เม.ย.2560 ประธานสายบริ
รองกรรมการผู้จหดั ารหนี
การใหญ่
ธนาคารเกียยรติ
รตินนาคิ
าคินน จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน)
2548 –-2555
้ /
ธนาคารเกี
 กิจการที่มใิ ช่ บริษัทประธานสายสิ
จดทะเบียน*นเชื่อธุรกิจ
2548
ประธานสายบริ
หารหนี ้
ธนาคารเกี
าคิคนจํจําากักัดด (มหาชน)
 -2555
– ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ
ษัท ชิค ยรี พรติบั นบลิ

 กิ2556
จการที
ยน*
– ปั่ จมจุใิ บช่นั บริษัทจดทะเบี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)

–
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ
ษ
ั
ท
ชิ
ค
รี
พ
บ
ั
บลิ
ค
จํ
า
กั
ด
หมายเหตุ * บริ ษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิ จกับบริ ษัท
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)

ดังกล่่าแวไม่
ก่อาให้งจากกรรมการคนอื
เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อมีสภาพการแข่
งขันทางธุรกิ จกับบริมษครั
ัท ง้ นี ้ - ไม่มี –
 การมีหมายเหตุ
ส่วนได้ เ*สีบริยพิษัทเศษที
ตกต่
่ นๆ ในทุหรืกวาระที
่ นําเสนอในการประชุ

 การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่นําเสนอในการประชุมครั ง้ นี ้ - ไม่มี –
หน้ า 28
หน้ า 28

ข้ อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ข้ อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
อายุ
สัชื่อญชาติ
อายุ
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
ตํที่าอแหน่
ยู่ ง

นายศักดา หาญบุญตรง
63 ปี
นายศักดา หาญบุญตรง
ไทย
63
ปี
กรรมการอิ
สระ / กรรมการตรวจสอบ /
ไทย
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการอิ
สระ ท/ กรรมการตรวจสอบ
/ งเทพฯ
354/17 ถนนพุ
ธบูชา เขตจอมทอง กรุ
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ที่อยูคุ่ ณวุฒทิ างการศึ
354/17กถนนพุ
ทธบูชา เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ษา และการอบรม
 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คุณวุฒทิ างการศึกษา และการอบรม
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทไทย

หลั
กสูตรประกาศนี
ยบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 ประสบการณ์
การทํางาน
ัทไทย่ เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 บริ
กิจษการที
 ประสบการณ์
2557 – ปั จกจุารทํ
บนั างาน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
 กิจการที่เป็ นบริษประธานกรรมการสรรหา
ัทจดทะเบียน
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
– ปั จ่ ไม่จุบในช่ั บริกรรมการอิ
สระย/นกรรมการตรวจสอบ
/
 กิ2557
จการที
ษัทจดทะเบี
*

บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิ
บาล จํากัด
2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ
บริ ษัท โมเดไทย

 กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน *

2556 – ปั* จบริ
จุบษนั ัทดังกล่
กรรมการ
ษัท โมเดไทย
จํากัดรกิ จกับบริ ษัท
หมายเหตุ
าวไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีบริ
สภาพการแข่
งขันทางธุ
หมายเหตุ * บริ ษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิ จกับบริ ษัท

 การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่นําเสนอในการประชุมครั ง้ นี ้ - ไม่มี –
 การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่นําเสนอในการประชุมครั ง้ นี ้ - ไม่มี –
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
คํานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึง่
คํานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึง่
มีหลักเกณฑ์เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาต
มีหลักเกณฑ์เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี ้
ให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
้ ด้ วย
รายนันๆ
้ ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
้ นกรรมการอิสระ
ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยูเ่ ว้ นแต่จะได้
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยูเ่ ว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่
ปรึกษาทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ปรึกษาทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มี
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

หน้ า 30
หน้ า 30

ข้ อ 4.
ข้ อ 4.
ข้ อ 6.
ข้ อ 6.

ข้ อ 7.
ข้ อ 7.

ข้ อ 0.
ข้ อ 0.

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ
หมวด 4 คณะกรรมการ
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย ห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกัน
หมวด 4 คณะกรรมการ
เป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ รอง
ให้
บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ
วยกรรมการอย่
างน้ อย ห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
ประธานกรรมการมี
หน้ าที่ตามข้ อบัง่งคัประกอบด้
บในกิจการซึ
ง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
หนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกัน
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
เป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ รอง
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ
ประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
ให้ ที่ปเลืระชุ
ม
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
เลื
อ
กตั
งกรรมการตามหลั
้
ก
เกณฑ์
แ
ละวิ
ารดัแงก่ต่ผอ้ ใู ไปนี
้ อยเพียงใดไม่ได้
อกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสีธยีกงให้
ดมากน้
1)
หุ้นคนหนึ
มีคะแนนเสี
จํานวนหุ
ที่ตนถือ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
3) ผูบุ้ ถคือคลซึ
ง่ ได้ รับง่ คะแนนเสี
ยงสูยงเท่
งสุดาตามลํ
าดับ้ นลงมาเป็
้ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ
2) ผูที้ ถ่จือะพึหุ้นงมีแต่หรืลอะคนจะใช้
ค
ะแนนเสี
ย
งที
่
ม
ี
อ
ยู
่
เ
ลื
อ
กตั
งบุ
้
ค
คลคนเดี
ย
วหรื
อ
หลายคนเป็
ในกรณียทงี่
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดันกรรมการก็
บถัดลงมามีคได้ะแนนเสี
เลื
งบุ
้ นคจํคลหลายคนเป็
นกรรมการจะแบ่
งคะแนนเสี
ย้ งให้ แงก่้ นัผนให้
้้ใู ดมากน้
ยเพียงใดไม่
ผ้ เู ป็ นอประธานเป็
นผูได้้ ออกเสียงชี ้ขาด
เท่อากักตันเกิ
านวนกรรมการที
่จะพึงมี หรื อจะพึ
งเลือกตังในครั
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
อัตราดังกล่าว ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
หนึง่ ในสาม (/)
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่า ผู้ใดจะ
อัตราดังกล่าว ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน
ออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
หนึง่ ในสาม (/)
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่า ผู้ใดจะ
บําเหน็
กรรมการ
าตอบแทนให้
ที่ปงระชุ
มผู่ส้ ถดุ ือเป็หุน้ นผูจะกํ
าหนด กรรมการมี
ออก
ส่วจนปี
หลัง ๆ ต่และค่
อไป ให้
กรรมการที่อสยูดุ ใ่ แล้
นตํวาแต่
แหน่
นานที
้ ออกจากตํ
าแหน่ง สิทธิได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษั ทในรู ปของเงินรางวัล เบี ย้ ประชุม บํ าเหน็ จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่ น ตาม
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และ
บําเหน็
จกรรมการ
และค่ๆ าไปตอบแทนให้
วแต่ที่ประชุมผูา้ ถจะมี
ือหุ้กนารเปลี
จะกําหนด
กรรมการมี
สิทธิ ได้ รับค่านให้
ตอบแทน
่ยนแปลงก็
ได้ และนอกจากนั
้ ได้ รับ
จะกํ
าหนดไว้
เป็ นคราว
หรื อจะให้สมดุ ีผแล้
ลตลอดไปจนกว่
จากบริ
ษ
ั
ท
ในรู
ป
ของเงิ
น
รางวั
ล
เบี
ย
้
ประชุ
ม
บํ
า
เหน็
จ
โบนั
ส
หรื
อ
ผลประโยชน์
ต
อบแทนในลั
ก
ษณะอื
่ น ตาม
เบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และ
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ใน
จะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับ
อันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริษัท
เบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ น
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ใน
อิสระตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนด
อันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริษัท
หน้ า 31องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ น
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้
อิสระตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนด
หน้ า 31

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ . การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหมวด
หนด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ข้ ออ .
ดให้ มษีกัทารประชุ
้ ถือท้หุอ้ นงที
เป็ ่อนการประชุ
ประจําขปี องบริ
ภายในสี
่ ()อจัเดืงอหวันนัดใกล้
บแต่เวคีนั ยสิง ้นสุ
. คณะกรรมการต้
การประชุมผู้ถือหุอ้ นงจัของบริ
ให้ จดั ขึม้นผูณ
นั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ มสามั
านักญ
งานใหญ่
ษัท หรื
หรืดอ
รอบปี
ชีของบริ่คณะกรรมการจะกํ
ษัท
ณ ที่อบัื่นญ
ใดตามที
าหนด
การประชุมผู้ถืออหุ้งจั
นคราวอื
ๆ ให้ เรีมยผูกว่้ ถาือหุ“ประชุ
มวิสามัญม” สามั
คณะกรรมการจะเรี
ยกประชุ
มวิอสนนั
ามับญแต่เมืว่อนั ใดก็
ข้ อ . คณะกรรมการต้
ดให้ มีก่นารประชุ
้ นเป็ นการประชุ
ญประจําปี ภายในสี
่ () เดื
สิ ้นสุไดด้
สุดแต่บัจะเห็
สมควร
รอบปี
ญชีขนองบริ
ษัทหรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
หรื อจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/1)
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือ
สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
หุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนัน้ จะต้ องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่ อการใดไว้ ให้ ชัดเจน คณะกรรมการต้ องจัด
ได้ ทงหมด
ั้
หรื อจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/1)
ประชุมภายใน หนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือ
ข้ อ . หุในการบอกกล่
า
วเรี
ย
กประชุ
ม
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
นั
ให้ คณะกรรมการจั
ดทํมาหนั
อนัดประชุ
่ วัน เวลา ระเบี
้ นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนัน้ จะต้ นอ้ งระบุ
ว่าให้ เรี ยกประชุ
เพื่ องสืการใดไว้
ให้มชระบุ
ัดเจนสถานที
คณะกรรมการต้
องจัยบด
วาระการประชุ
ะเสนอต่
มพร้งสืออมด้
วยรายละเอี
ประชุ
มภายใน มหนึและเรื
ง่ (1)่ อเดืงทีอ่จนนั
บแต่วนั อทีที่ไ่ปด้ระชุ
รับหนั
จากผู
้ ถือหุ้น ยดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ง
ข้ อ . ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด () วันก่อน
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ อง
วันประชุม และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดย
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ง
จะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด () วันก่อน
ข้ อ 4. ในการประชุ
มผู้ถือโฆษณาคํ
หุ้น ต้ องมีาบอกกล่
จํานวนผูาวนั
้ ถือดหุประชุ
้ นและผู
้ รับมอบฉั
ถือหุา้ นสาม
(ถ้ า(3)
มี) เข้วันาก่ร่อวนวั
มประชุ
มไม่มด้น้วอยยกว่
วันประชุม และให้
มในหนั
งสือพินมทะจากผู
พ์ไม่น้อ้ยกว่
นประชุ
โดยา
หนึ่งวัของจํ
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ใน
ยีจะต้
่สบิ อห้งโฆษณาเป็
า (25) คนหรืนระยะเวลาสาม
อไม่น้อยกว่ากึง่ (3)
นติดต่าอนวนผู
กัน ้ ถือหุ้นทังหมด
สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า
ี่ปรากฏว่
มผูา้ ถกึือง่ หนึ
หุ้น่งครัของจํ
ง้ ใดาเมืนวนผู
่อล่ว้ ถงเวลานั
ด้ ไปแล้และต้
วถึงหนึ
่ง (1)
หุ้นซึาง่ หนึ
มาเข้
ส่ บิ ห้ าท(25)
คนหรืาการประชุ
อไม่น้อยกว่
ือหุ้นทังหมด
องมี
ห้ นุ นัชัว่บโมง
รวมกัจํานนวนผู
ได้ ไม่น้ ถ้ อือยกว่
ง่ ในา
ยีในกรณี
ร่วมประชุ
ไม่ครบเป็
นองค์
หากว่าการประชุ
มผูม้ ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
สาม
(1/3)มของจํ
านวนหุ
้ นทีป่จระชุ
ําหน่มาตามที
ยได้ ทงหมด
ั่ก้ ําหนดไว้
จึงจะครบเป็
นองค์ประชุ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด () วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ข้ อ . ในการประชุ
ม
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
จะมอบฉั
น
ทะให้
ผ
้
ู
อ
่
ื
น
เข้ าาประชุ
งลงคะแนนแทนตนก็
ได้ ง้ การมอบ
ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่
เจ็ด ม()และออกเสี
วันก่อน วันยประชุ
ม ในการประชุมครั
หลังนี ้ไม่
องทําเป็ นปหนั
งสืมอลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัท
จํฉัานเป็ทะจะต้
นต้ องครบองค์
ระชุ
มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่
ข้ อ . ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัท
ก. จํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก. จํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
หน้ า 32
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หน้ า 32

ข้ อ 6. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 6. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
ข้ อ 7. หน้
ในการประชุ
้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมี
ะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อนหนึ
่งหุ้น ในกรณี
้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็หรืนพิ
าที่ได้ ถ้ ามีมรผูองประธานกรรมการ
ให้ครองประธานกรรมการเป็
ประธาน
ถ้ าไม่มทีรี่ผองประธานกรรมการ
อมีเศษ
แต่
ในเรืสามารถปฏิ
่ องใด ผู้ถือบหุตั ้ นิหจะไม่
องนั้ ถนือ้ หุนอกจากการออกเสี
ยงลงคะแนนเลื
้
ไม่
น้ าทีม่ได้ีสทิ ให้ธิผอ้ ถูอกเสี
ือหุ้นยซึงลงคะแนนในเรื
ง่ มาประชุมเลือ่กผู
้ นคนหนึง่ เป็ นประธานในที
่ประชุม อกตังกรรมการ
8. ในการประชุ
การออกเสียมงลงมติ
ิกิจการใดยงหนึ
ๆ ในที
ผู้ถ่งือหุหุ้ น้ นในกรณี
จะต้ องได้
ชอบด้
ข้ข้ ออ 7.
ผู้ถือหุใ้ นด ผูๆ้ ถหรื
ือหุอ้ นการอนุ
ทุกคนมีมคตั ะแนนเสี
่งเสี่ปยระชุ
งต่อมหนึ
ที่ผร้ ถู ับือความเห็
หุ้นมีสว่ นนได้
เสียวเป็ยคะแนน
นพิเศษ
เสียงข้
างมากของผู
้ ถือหุม้ นีสซึทิ ่งธิมาประชุ
และออกเสียงลงคะแนน
เว้ นแต่จะกําหนดไว้
เป็ นอย่างอือ่นกตั
ในข้
ในเรื
่ องใด
ผู้ถือหุ้นจะไม่
ออกเสียมงลงคะแนนในเรื
่ องนัน้ นอกจากการออกเสี
ยงลงคะแนนเลื
งกรรมการ
้ อบังคับนี ้
หรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้
ข้ อ 8. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนน
หมวดมและออกเสี
7 เงินปั นผล
และเงินสําเว้รอง
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ
ยงลงคะแนน
นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้
หรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้
ข้ อ 4. ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณีที่
มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหมวด
การจ่ายเงิ
จ้ งเป็ นหนั
สือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคําบอกกล่าว
7 เงินนปัปันนผลให้
ผล แและเงิ
นสํางรอง
การจ่ายเงินปั นผลนัน้ ทางหนังสือ พิม พ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน ติด ต่อ กัน และจัด ให้ มีก ารจ่า ยเงิน ปั น ผล
ข้ อ 4. ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณีที่
ดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านัน้
มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคําบอกกล่าว
ข้ อ 44. การจ่
คณะกรรมการอาจจ่
นปั นผลระหว่
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็(3)
นครัวัง้นคราวได้
ปรากฏแก่
ายเงินปั นผลนัาน้ ยเงิ
ทางหนั
งสือ พิม พ์างกาลให้
เป็ นระยะเวลาสาม
ติด ต่อ กัเมืน ่อและจั
ด ให้ มกีกรรมการว่
ารจ่า ยเงิา นบริปัษนัทผลมี
ไรพอสมควรที
นนับน้ แต่
ได้วและเมื
ดักํางกล่
าวภายในหนึ่จะกระทํ
่ง (1) เดืาอเช่นนั
นั ที่มีมติ่อเได้
ช่นจว่่าายเงิ
นัน้ นปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ข้ อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริ ษัทมี
ข้ อ 4. กํบริาไรพอสมควรที
ษัทต้ องจัดสรรกํ
าไรสุทาธิเช่
ประจํ
นหนึ่ง่อไว้ได้เป็จนทุ
ยกว่
าร้ อยละห้ทาี่ป(5)
ทธิประจําปี
่จะกระทํ
นนันา้ ปีได้ส่วและเมื
่ายเงินนสําปัรองไม่
นผลแล้น้วอให้
รายงานให้
ระชุของกํ
มผู้ถือาหุไรสุ
้ นทราบในการ
หักด้ วมยยอดเงิ
ขาดทุนอไป
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (1) ของทุนจด
ประชุ
ผู้ถือหุ้นนคราวต่
ทะเบียน
ข้ อ 4. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี
ญชี น้อยกว่าร้ อยละสิบ (1) ของทุนจด
หมวด 8 (ถ้
การบั
ชี การเงิ
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
ามี)ญจนกว่
าทุนสํนาและการสอบบั
รองนี ้จะมีจํานวนไม่
ทะเบียน
ข้ อ 46. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
8 การบั
ญชีญการเงิ
นและการสอบบั
ญดชีของรอบปี บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ข้ อ 48. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีหมวด
การทํางบดุ
ล และบั
ชีกําไรขาดทุ
น ณ วันสิ ้นสุ
ประชุบัมญ
ผู้ถชีื อขหุองบริ
้ นในการประชุ
าปี เพื
่ อ พิ จ้นสุารณาอนุ
องจัดให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี
ข้ อ 46. รอบปี
ษัทเริ่มตังแต่
้ มสามั
วนั ที่ ญ1 ประจํ
มกราคม
และสิ
ดวันที่ 31มัตธัิ นโดยคณะกรรมการต้
วาคม ของทุกปี
ตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 48. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทเสนอต่อที่
ข้ อ 49. ประชุ
คณะกรรมการต้
องจัดส่งเอกสารดั
ือหุ่ อ้ นพิพร้จารณาอนุ
อมกับหนัมงสืัตอิ โดยคณะกรรมการต้
นัดประชุมสามัญประจํองจั
าปี ดให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี
มผู้ถือ หุ้นในการประชุ
มสามังต่ญอไปนี
ประจํ้ให้าผปี้ ถู เพื
(1) สําเนางบดุ
ชีกําไรขาดทุ
นทีม่ผผู้ ้สู ถอบบั
ตรวจสอบให้
เสร็ลจก่และบั
อนนําญเสนอต่
อที่ประชุ
ือหุ้น ญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
ข้ อ 49. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้ อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้
หน้ า 33 อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
หน้ า 33

ข้ อ . ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีทกุ ปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผ้ ซู งึ่ ออกไป
นันกลั
้ บเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนที่ผ้ สู อบบัญชีควรได้ รับ
. ให้
ผู้สทอบบั
ญมชีผูข้ ถองบริ
ัทต้ อญงไม่
เป็ นากรรมการ
กงาน
หรื อ่ปผู้ดระชุ
ํารงตํ
หน้ าทีอ่ใดกผูๆ้ สของบริ
ข้ข้ ออ .
ี่ประชุ
ือหุ้นษสามั
ประจํ
ปี แต่งตังผู
้ ้พนั
สอบบั
ญชีลูทกกุ จ้ปีางโดยที
มผูา้ ถแหน่
ือหุ้นงอาจเลื
อบบัญษชีัทผ้ ซู งึ่ ออกไป
ข้ อ  นัผู้สนกลั
นาจตรวจสอบบั
เอกสาร
กฐานอื
่นใดที่เกี่ย่ผวกั
บรายได้
้ อบบั
บเข้ญาชีรับมีตํอาํ แหน่
งอีกก็ได้ ให้ ทญี่ปชีระชุ
มผู้ถือหุและหลั
้ นกําหนดค่
าตอบแทนที
้ สู อบบั
ญชีครายจ่
วรได้ารับย ตลอดจนทรัพย์สิน
้สินชีของบริ
าการของบริ
ํานาจสอบถามกรรมการ
พนัษกงาน
ข้ อ . ผูและหนี
้ สอบบัญ
ของบริษษัทัทต้ในระหว่
องไม่เป็านงเวลาทํ
กรรมการ
พนักงานษลูัทกจ้ในการนี
าง หรื อผู้ให้้ ดมําีอรงตํ
าแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ
ัท ลูกจ้ าง
ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง หรื อส่งเอกสารหลักฐาน
ข้ อ  ผู้สอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได้
และหนี ้สินของบริ ษัท ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี ้ให้ มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง
ือหุ้น และมี
น้ าทีอ่เเท็
ข้ าจร่จริ
วมประชุ
้ ถือ
ข้ อ 4. ผูผู้้ สดอบบั
ชีมีสงทิ หน้
ธิทาําทีคํ่ใาดๆของบริ
ชี ้แจงเป็ นหนั
สือเสนอต่
อที่ประชุมษผูัท้ถรวมทั
ํารงตํญาแหน่
ษัทงและตั
วแทนของบริ
งให้
้ ชี ห้แจงข้
ง หรื อมส่ในการประชุ
งเอกสารหลัมกผูฐาน
หุเกี้ น่ยของบริ
ษัททุาเนิ
กครันกิง้ ทีจการของบริ
่มีการพิจารณางบดุ
วกับการดํ
ษัทได้ ล บัญชีกําไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี ้แจงการ
ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุม
ข้ อ 4. ผู้สอบบัญชีมีสทิ ธิทําคําชี ้แจงเป็ นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือ
ผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หุ้นของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี ้แจงการ
ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุม
ผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย

หน้ า 3
หน้ า 3

แผนที่สถานที่จัดประชุม
แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้ องพระรามเก้ า ชัน้ 6
โรงแรมเอสซี ปาร์ ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
ณ ห้ องพระรามเก้ า ชัน้ 6
โรงแรมเอสซี ปาร์ ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

หน้ า 35
หน้ า 35

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)

เขียนที.่ ...........................................................
วันที่......... เดือน........................ พ.ศ. ............
(1) ข้ าพเจ้ า................................................................................................. สัญชาติ.....................................................
อยู่บ้านเลขที.่ .................ถนน ................................................................ตําบล/แขวง.......................................................
อําเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ............................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสิ
้ ้น ................................................. หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ………………............................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ชื่อ
นายศราวุธ จารุจินดา
อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน อําเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ หรื อ
(2) ชื่อ
นายศักดา หาญบุญตรง
อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 354/17
ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด
อําเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ หรื อ
(3) ชื่อ.....................................................................................................อายุ .....................ปี
อยู่บ้านเลขที่ ....................... ถนน.......................................................ตําบล/แขวง …...................................................
อําเภอ/เขต ........................................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ...................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันอังคารที่  เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพระรามเก้ า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี
ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………..….....…..………………………………ผู้มอบฉันทะ
(…………………………………...……..………………..)
ลงชื่อ ……………………………….………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………...……..………………..)
ลงชื่อ ……………………………….………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………...……..………………..)
ลงชื่อ ……………………………….………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………...……..………………..)
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ไม่

(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่ …………….........................................
วันที่......... เดือน…................... พ.ศ. …............
(1) ข้ าพเจ้ า................................................................................................. สัญชาติ.....................................................
อยู่บ้านเลขที.่ .................ถนน ................................................................ตําบล/แขวง.......................................................
อําเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ............................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสิ
้ ้น ................................................. หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
...............................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ
นายศราวุธ จารุจินดา
อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน อําเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ หรื อ
(2) ชื่อ
นายศักดา หาญบุญตรง
อายุ 6 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 54/7
ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด
อําเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ หรื อ
(3) ชื่อ.....................................................................................................อายุ .....................ปี
อยู่บ้านเลขที่ ....................... ถนน.......................................................ตําบล/แขวง …...................................................
อําเภอ/เขต ........................................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ...................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันอังคารที่  เมษายน 256 เวลา 4.00 น. ณ ห้ องพระรามเก้ า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี
ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 00 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
วาระที่  พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่  ธันวาคม 2560 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการงด
จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสําหรับ
ผลการดําเนินงานปี 
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
() รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(2) นายโชติก รัศมีทนิ กรกุล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(3) นางศิริพร ศาตวินท์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทที่ ี่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………..….....…..…….…………………………ผู้มอบฉันทะ
(…………………………………...……..………………..)
ลงชื่อ ……………………………….………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………...……..………………..)
ลงชื่อ ……………………………….………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………...……..………………..)
ลงชื่อ ……………………………….………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………...……..………………..)
หมายเหตุ
. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 256 ในวันอังคารที่  เมษายน 256 เวลา 4.00 น. ณ ห้ อง พระรามเก้ า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474
ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 00 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่น
………………………………………
วาระที่ ….. เรื่ อง ………………………………………………………………………………………………
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ….. เรื่ อง ………………………………………………………………………………………………
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ ….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่องแต่งตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ /Name……………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ /Name……………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ /Name……………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ /Name……………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

