บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู้ ือหุ้น
เสนอ คําถาม วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษทั
ประจําปี 2562
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดเี กี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุ้น บริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์
จํากัด (มหาชน) จึงเห็น
ควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วน
น้อยเสนอ คําถาม วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
ประจําปี 2562 เป็ นการล่วงหน้า โดยมีนิยามและหลักเกณฑ์ดงั นี้
นิ ยาม
“บริษทั ”
หมายถึง บริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการบริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
“วาระการประชุม” หมายถึง วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้นที่จะเสนอคําถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษทั
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ คําถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษทั ต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุน้ หรือสิทธิ
ออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
2. การดําเนิ นการ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ สามารถดําเนินการได้ดงั นี้
(1) ส่งคําถามล่วงหน้าเกีย่ วกับเรือ่ งทีก่ าํ หนดไว้ในวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
(2) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ า โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562”
(3) เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562” และขอให้ผูไ้ ด้รบั การเสนอ
ชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2562”
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ช่วงเวลาที่เปิ ดรับ
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ภายในวันที่ 15
มกราคม 2562 โดยหากผู้ถอื หุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งรายละเอียดเพิม่ เติมให้กบั บริษทั ภายในวันที่ 31 มกราคม
2562 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน้ ) เลขานุ การบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับทราบ
การปิ ดเรือ่ งภายในวันที1่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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4. ช่องทางที่เปิ ดรับ
1) Email : info@btw.co.th
2) ไปรษณีย์ : เลขานุ การบริษทั
บริษทั บีทเี วลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
5. เงื่อนไขการพิ จารณา
บริษทั จะพิจารณาคําถาม เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และรายชื่อบุคคลทีผ่ ู้
ถือหุน้ เสนอเป็ นกรรมการบริษทั พร้อมเอกสารและหลักฐานเกีย่ วข้องทีค่ รบถ้วนถูกต้อง และมีขอ้ มูลเพียงพอ เท่านัน้ ดังนี้
5.1 คําถาม
ผู้ถือ หุ้น ที่ป ระสงคจ์ะ ส่ง คํา ถามล่ ว งหน้ า เกี่ย วกับ เรื่อ งที่กํ า หนดไว้ใ นวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจําปี 2562 สามารถแจ้งข้อมูลหรือส่งคําถามล่วงหน้าได้จนถึงวันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ควรระบุขอ้ มูลและ
แนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ทีต่ ดิ ต่อได้ของผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ง่ คําถาม
(2) จํานวนหุน้ ทีถ่ อื
(3) คําถามทีป่ ระสงค์จะสอบถาม
(4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ห็นว่าจําเป็ น (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคําถามล่วงหน้ า ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และบริษทั สงวนสิทธิ ์ที่จะพิจารณา
ดําเนินการหรืองดดําเนินการใดๆ ตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
5.2

การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั
(1) เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษทั จะบรรจุวาระดังกล่าว
ในหนังสือนัดประชุม และระบุวา่ เป็ นเรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้
(2) เรื่องทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในวันทําการถัดไป พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลผ่านเวปไซต์ของบริษทั ที่
www.btwealthindustries.com รวมทัง้ แจ้งเพือ่ ทราบในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมระบุเหตุผล
เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
เพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้
เป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรือ่ งดังกล่าว
(2) เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั จะดําเนินการได้
(3) เรื่องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการต่างๆ หรือไม่
เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
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(4) เรือ่ งทีเ่ คยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา และได้รบั มติสนับสนุ น
ด้วยคะแนนเสียงที่น้ อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่ม ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนัน้ ยังไม่ไ ด้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(5) เรื่องทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั และเรื่องอื่นทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีเหตุผลทีส่ มควรและสามารถอธิบายให้ผู้
ถือหุน้ เข้าใจได้
(6) เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
(7) เรือ่ งทีเ่ ป็ นผลประโยชน์สว่ นบุคคล หรือกลุม่ บุคคลโดยเฉพาะ
(8) เรือ่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หุน้ โดยส่วนใหญ่
(9) เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
(10) เรือ่ งทีซ่ ้าํ กับเรือ่ งทีไ่ ด้เสนอมาก่อนแล้ว
5.3

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณากลันกรองในเบื
่
้องต้น ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั
โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้
ข้อ คิด เห็น ของคณะกรรมการ นํ า เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผุ้ถือ หุ้น ประจํ า ปี และบุ ค คลที่ไ ม่ ผ่ า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทันที
หลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทําการถัดไปของการประชุม
คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีคุ ณ สมบัติถู ก ต้อ งและไม่ม ีล กั ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายบริษัท มหาชนจํา กัด , กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั
(3) มีภาวะผูน้ ํ า วิสยั ทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ สงู สุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ และมีความสนใจในกิจการของบริษทั อย่างแท้จริง
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ/นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, บริษทั , อื่นๆ) : ___________________________________________________
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่ ________ หมูบ่ า้ น/อาคาร _____________ หมูท่ ่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________
ตําบล/แขวง ________ อําเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณีย์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : ____________________________
ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ) ______________________
___________________________________________________________________________________________
2. จํานวนหุ้นที่ถือครอง ________________________________ ณ วันที่ _______________________________
3. เรื่องที่เสนอ: _____________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์: ( ) เพือ่ พิจารณา
( ) เพือ่ ทราบ
รายละเอียด ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( ) มีเอกสารประกอบ ( ) ไม่มเี อกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอเรื่อง
4.1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
( ) หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือ สําเนาใบหุน้ ทีล่ ง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง
4.2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิ ติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามทีไ่ ด้ลง
ชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 และ
เอกสารหลักฐานทีแ่ นบเพิม่ เติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ___________________________ ผูถ้ อื หุน้
( ___________________________________ )
วันที_่ ____________________________________
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจําปี 2562
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ/นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, บริษทั , อื่นๆ) : ___________________________________________________
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่ ________ หมูบ่ า้ น/อาคาร _____________ หมูท่ ่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________
ตําบล/แขวง ________ อําเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณีย์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : ____________________________
ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ) ______________________
___________________________________________________________________________________________
2. จํานวนหุ้นที่ถือครอง ________________________________ ณ วันที่ _______________________________
3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
________________________________________________________________________________________
4. เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
( ) หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือ สําเนาใบหุน้ ทีล่ งนามรับรองสําเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
( ) กรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) กรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามทีไ่ ด้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 และเอกสารหลักฐานทีแ่ นบเพิม่ เติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูล
หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ___________________________ ผูถ้ อื หุน้
( ___________________________________ )
วันที_่ ____________________________________
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562

รูปสี 2 นิ้ ว

1. ข้อมูลทัวไปของบุ
่
คคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) _____________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ______________ อายุ ____ ปี สัญชาติ ________________
สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
คูส่ มรสชื่อ _________________________________ (ชื่อสกุลเดิม ) _____________________________________
รายละเอียดเกีย่ วกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี /เกิด
อายุ (ปี )
สถานทีท่ าํ งาน
______________________
________________
__________
__________________________
______________________
________________
__________
__________________________
______________________
________________
__________
__________________________
______________________
________________
__________
__________________________
2. ที่อยู่ปัจจุบนั
ทีอ่ ยูส่ ถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ :
เลขที่ ________ หมูบ่ า้ น/อาคาร _____________ หมูท่ ่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________
ตําบล/แขวง ________ อําเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณีย์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : ____________________________
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่ ________ หมูบ่ า้ น/อาคาร _____________ หมูท่ ่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________
ตําบล/แขวง ________ อําเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณีย์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : ____________________________
ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ) ______________________
___________________________________________________________________________________________
3. คุณสมบัติตามวิ ชาชีพ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ชื่อสถาบันทีส่ าํ เร็จการศึกษา
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

ชื่อคุณวุฒแิ ละสาขาวิชาเอก
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

ปี ทส่ี าํ เร็จ
___________
___________
___________
___________
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

ปี ทเ่ี ข้าร่วม
___________
___________
___________

ประสบการณ์การทํางานจนถึงปั จจุบนั
ตัง้ แต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน
___________________
_____________________________
___________________
_____________________________
___________________
_____________________________
___________________
_____________________________
___________________
_____________________________

ตําแหน่งงาน
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

ประเภทธุรกิจ
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในตําแหน่งงานปั จจุบนั
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. การถือหุ้นในบริ ษทั บีทีเวลธ์ อิ นดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ ______________ (วันที่ได้รบั การเสนอชื่อ)
ถือหุน้ บริษทั หุน้ สามัญ ________________หุน้
คูส่ มรส ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
5. ธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ร้อยละของหุน้ ทีถ่ อื
ตําแหน่งงาน
ตัง้ แต่ปี
__________________ ______________ ___________
___________
_______________ _____
__________________ ______________ ___________
___________
_______________ _____
__________________ ______________ ___________
___________
_______________ _____
__________________ ______________ ___________
___________
_______________ _____
หมายเหตุ : สําหรับทุกธุรกิจทีเ่ ป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และธุรกิจทีม่ กี ารถือหุน้ เกินว่าร้อยละ 0.5 ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้
แล้วของธุรกิจนัน้

593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์: +662 314 2151-2 โทรสาร: +662 319 7301-2 ทะเบียนเลขที่ 0107558000431 593/3
Soi Ramkhamhaeng 39 (Thep Leela 1), Ramkhamhaeng Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel: +662 314 2150-2 Fax: +662 319 7301-2 Business Registration No. 0107558000431

บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
6. ประวัติการฟ้ องร้องหรือถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดี
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
ข้อหา
ทุนทรัพย์
เลขทีค่ ดี
ผลคดี
(โจทก์/จําเลย)
/ล้มละลาย)
ฐานความผิด
_________ ______________ ______________ _____________ ____________ _______ ________
_________ ______________ ______________ _____________ ____________ _______ ________
_________ ______________ ______________ _____________ ____________ _______ ________
7. เอกสารประกอบการพิ จารณาที่รบั รองโดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
( ) หลักฐานแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน
( ) หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานปั จจุบนั หรือล่าสุด
( ) สําเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
8. คํารับรอง
ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลในแบบข้อมูล
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 และเอกสาร
ประกอบทีแ่ นบเพิม่ เติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้
ลงชื่อ ___________________________ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
( ___________________________________ )
วันที_่ ____________________________________
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