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หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้น 
เสนอ คาํถาม วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  

และช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั 
ประจาํปี 2563 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดเีกี่ยวกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทั บที ีเวลธ์ อนิดสัตรสี ์

จาํกดั (มหาชน) จงึเหน็ควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอ คาํถาม วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อ
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั ประจาํปี 2563 เป็นการลว่งหน้า โดยมนิียามและหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
นิยาม 
“บรษิทั”             หมายถงึ บรษิทั บที ีเวลธ ์อนิดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ”    หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั บที ีเวลธ ์อนิดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) 
“กรรมการ”         หมายถงึ กรรมการบรษิทั บที ีเวลธ ์อนิดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) 
“วาระการประชุม” หมายถงึ วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี ของบรษิทั บที ีเวลธ ์อนิดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) 
 
1. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอคาํถาม วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั 
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ คําถาม วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการของบรษิทั ตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัถอืหุน้หรอืสทิธิ
ออกเสยีงนบัรวมกนั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 
 
2. การดาํเนินการ 
            ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑ ์สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 

(1) สง่คาํถามลว่งหน้าเกีย่วกบัเรือ่งทีก่าํหนดไวใ้นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  
(2) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือ

บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563” 
(3) เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563” และขอใหผู้ไ้ดร้บัการเสนอ
ชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจาํปี 2563” 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
3. ช่วงเวลาท่ีเปิดรบั   

ระหวา่งวนัที ่1 ธนัวาคม  - 30 ธนัวาคม 2562  
ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ภายในวนัที ่15 

มกราคม 2563 โดยหากผู้ถอืหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งรายละเอียดเพิม่เตมิให้กบับรษิทั ภายในวนัที่ 31 มกราคม 

2563 (หากตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื่อนเป็นวนัทําการก่อนวนัหยุดนัน้) เลขานุการบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบ

การปิดเรือ่งภายในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2563 
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4. ช่องทางท่ีเปิดรบั 
 1) Email : info@btw.co.th 

2) ไปรษณีย ์: เลขานุการบรษิทั 
          บรษิทั บที ีเวลธ ์อนิดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) 

                              593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลลีา 1) ถนนรามคาํแหง 
                              แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 
5. เง่ือนไขการพิจารณา 

   บรษิทัจะพจิารณาคาํถาม เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และรายชื่อบุคคลทีผู่้
ถอืหุน้เสนอเป็นกรรมการบรษิทั พรอ้มเอกสารและหลกัฐานเกีย่วขอ้งทีค่รบถว้นถกูตอ้ง และมขีอ้มลูเพยีงพอ เทา่นัน้ ดงัน้ี 

 5.1      คาํถาม 
ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะส่งคําถามล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดไว้ในวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืสง่คําถามล่วงหน้าไดจ้นถงึวนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้ควรระบุขอ้มลูและแนบ
เอกสารดงัต่อไปน้ี 

     (1) ชื่อ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail (ถา้ม)ี ทีต่ดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ทีส่ง่คาํถาม 
     (2) จาํนวนหุน้ทีถ่อื  
     (3) คาํถามทีป่ระสงคจ์ะสอบถาม  
     (4) ขอ้มลูประกอบการพจิารณาหรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่หน็วา่จาํเป็น (ถา้ม)ี 
ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นที่ส่งคําถามล่วงหน้า ต้องเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และบรษิทัสงวนสทิธิท์ี่จะพจิารณา

ดาํเนินการหรอืงดดาํเนินการใดๆ ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร 
 

   5.2      การเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
         เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั  

         (1) เรือ่งทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็ควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บรษิทัจะบรรจุวาระดงักล่าว
ในหนงัสอืนดัประชุม และระบุวา่เป็นเรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้  

         (2) เรื่องทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบภายหลงัการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืในวนัทาํการถดัไป พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลผา่นเวปไซตข์องบรษิทัที ่ 
www.btwealthindustries.com รวมทัง้แจง้เพือ่ทราบในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พรอ้มระบุเหตุผล 

           เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุ 
เพื่อใหก้ารดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่บรรจุเรื่องดงัต่อไปน้ี

เป็นวาระการประชุม 
(1) เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถ้อืหุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ

เหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดงักลา่ว 
(2) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออาํนาจทีบ่รษิทัจะดาํเนินการได ้
(3) เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรอืไม่

เป็นไปตาม วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
(4) เรือ่งทีเ่คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา และไดร้บัมตสินบัสนุน

ด้วยคะแนนเสยีงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนัน้ยงัไม่ได้
เปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั 
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(5) เรื่องทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิทั และเรื่องอื่นทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
แลว้เหน็วา่ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมเีหตุผลทีส่มควรและสามารถอธบิายใหผู้้
ถอืหุน้เขา้ใจได ้

(6) เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 
(7) เรือ่งทีเ่ป็นผลประโยชน์สว่นบุคคล หรอืกลุม่บุคคลโดยเฉพาะ 
(8) เรือ่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้โดยสว่นใหญ่ 
(9) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้าํเนินการแลว้ 
(10) เรือ่งทีซ่ํ้ากบัเรือ่งทีไ่ดเ้สนอมาก่อนแลว้ 

 
5.3      การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 
         เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองในเบื้องต้น ก่อนนําเสนอคณะกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทนและธรรมาภบิาลพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทั 
โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ นําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผุ้ถือหุ้นประจําปี และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภบิาล หรอืคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทนัที
หลงัการประชุมคณะกรรมการหรอืในวนัทาํการถดัไปของการประชุม 

คณุสมบติัของกรรมการ  
บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

(1) มีคุณสมบตัิถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  

(2) มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั 
(3) มภีาวะผูนํ้า วสิยัทศัน์ จรยิธรรม และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสุดของ

บรษิทัและผูถ้อืหุน้ และมคีวามสนใจในกจิการของบรษิทัอยา่งแทจ้รงิ 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

1.  ข้อมลูทัว่ไป 

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

ทีอ่ยูปั่จจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้: 

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

ตาํบล/แขวง ________ อาํเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________  

โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ____________________________ 

ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. จาํนวนหุ้นท่ีถือครอง ________________________________ ณ วนัท่ี _______________________________ 

3. เร่ืองท่ีเสนอ: _____________________________________________________________________________       

วตัถุประสงค:์    (  ) เพือ่พจิารณา           (  ) เพือ่ทราบ 

รายละเอยีด ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
                    (  ) มเีอกสารประกอบ     (  ) ไมม่เีอกสารประกอบ 
 

4.  เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบเสนอเร่ือง 
4.1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

(  ) หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื สาํเนาใบหุน้ทีล่ง
นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4.2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
(  ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(  ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามทีไ่ดล้ง
ชื่อในแบบขอเสนอน้ี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. คาํรบัรอง 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 และ

เอกสารหลกัฐานทีแ่นบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้
 
 

ลงชื่อ___________________________ ผูถ้อืหุน้ 

 ( ___________________________________ ) 

วนัที_่____________________________________ 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2563 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชื่อ/นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, บรษิทั, อื่นๆ) : ___________________________________________________ 
ทีอ่ยูปั่จจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้: 
เลขที ่________ หมูบ่า้น/อาคาร _____________ หมูท่ี ่____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________ 
ตาํบล/แขวง ________ อาํเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________  
โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ____________________________ 
ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  ______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
2. จาํนวนหุ้นท่ีถือครอง ________________________________ ณ วนัท่ี _______________________________ 
3. รายช่ือบคุคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
________________________________________________________________________________________        
4.  เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบเสนอเร่ือง 
    4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

(  ) หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื สาํเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
(  ) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(  ) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบุิคคล ต้องแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบุิคคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื

หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามทีไ่ดล้งชื่อในแบบขอเสนอน้ี พรอ้ม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. คาํรบัรอง 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 และเอกสารหลกัฐานทีแ่นบเพิม่เตมิ ถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลู
หรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้

 
 

ลงชื่อ___________________________ ผูถ้อืหุน้ 

 ( ___________________________________ ) 

วนัที_่____________________________________ 

 



 

593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศพัท:์ +662 314 2151-2  โทรสาร: +662 319 7301-2  ทะเบียนเลขท่ี 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 เวลธ ์อินดสัตรีส ์จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบข้อมลูบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ     
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563     

 
1. ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ  
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)  _____________________________________________________________ 
(ภาษาองักฤษ) _______________________________________________________________________________ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ______________ อาย ุ____ ปี   สญัชาต ิ ________________ 
สถานภาพการสมรส     (  ) โสด    (  ) สมรส     (  ) หยา่รา้ง  
คูส่มรสชื่อ _________________________________  (ชื่อสกุลเดมิ ) _____________________________________ 
รายละเอยีดเกีย่วกบับุตร  
  ชื่อบุตร    วนั/เดอืน/ปี/เกดิ   อาย ุ(ปี)    สถานทีท่าํงาน  
______________________       ________________           __________  __________________________ 
______________________       ________________           __________  __________________________ 
______________________       ________________           __________  __________________________ 
______________________       ________________           __________  __________________________ 
 
2. ท่ีอยู่ปัจจบุนั  
ทีอ่ยูส่ถานประกอบธุรกจิ ชื่อสถานประกอบธุรกจิ : 
เลขที ่________ หมูบ่า้น/อาคาร _____________ หมูท่ี ่____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________ 
ตาํบล/แขวง ________ อาํเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________  
โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ____________________________ 
 
ทีอ่ยูปั่จจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้: 
เลขที ่________ หมูบ่า้น/อาคาร _____________ หมูท่ี ่____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________ 
ตาํบล/แขวง ________ อาํเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________  
โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ____________________________ 
ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  ______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. คณุสมบติัตามวิชาชีพ  
คุณวฒุทิางการศกึษา  

ชื่อสถาบนัทีส่าํเรจ็การศกึษา   ชื่อคุณวฒุแิละสาขาวชิาเอก          ปีทีส่าํเรจ็  
__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 
 
 
 

รปูสี 2 น้ิว 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน  
ชื่อหลกัสตูร            ผูจ้ดัหลกัสตูร           ปีทีเ่ขา้รว่ม  

__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 
__________________________________      __________________________________     ___________ 

 
ประสบการณ์การทาํงานจนถงึปัจจุบนั  
   ตัง้แต่ พ.ศ. ถงึ พ.ศ.                     ชื่อสถานทีท่าํงาน    ประเภทธุรกจิ           ตาํแหน่งงาน  
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
___________________        _____________________________    _________________   _____________ 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในตาํแหน่งงานปัจจุบนั  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
4. การถือหุ้นในบริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ______________ (วนัท่ีได้รบัการเสนอช่ือ)  
ถอืหุน้บรษิทั หุน้สามญั ________________หุน้  
คูส่มรส ถอืหุน้สามญั    ________________หุน้  
บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ชื่อ _______________________________ ถอืหุน้สามญั ________________หุน้  
   ชื่อ _______________________________ ถอืหุน้สามญั ________________หุน้ 
   ชื่อ _______________________________ ถอืหุน้สามญั ________________หุน้ 

ชื่อ _______________________________ ถอืหุน้สามญั ________________หุน้ 
 

5. ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  
          ชื่อธุรกจิ   ประเภทธุรกจิ     ผูเ้กีย่วขอ้ง รอ้ยละของหุน้ทีถ่อื  ตาํแหน่งงาน  ตัง้แต่ปี  
__________________   ______________ ___________         ___________         _______________    _____ 
__________________   ______________ ___________         ___________         _______________    _____ 
__________________   ______________ ___________         ___________         _______________    _____ 
__________________   ______________ ___________         ___________         _______________    _____ 
หมายเหตุ : สาํหรบัทุกธุรกจิทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และธุรกจิทีม่กีารถอืหุน้เกนิว่ารอ้ยละ 0.5 ของหุน้ทีจ่ําหน่ายได้
แลว้ของธุรกจินัน้  
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

6. ประวติัการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องดาํเนินคดี  
ศาล   สถานะ            คด ี(แพง่/อาญา        ขอ้หา           ทุนทรพัย ์       เลขทีค่ด ี      ผลคด ี 

        (โจทก/์จาํเลย)           /ลม้ละลาย)            ฐานความผดิ         
_________   ______________    ______________    _____________    ____________    _______    ________ 
_________   ______________    ______________    _____________    ____________    _______    ________ 
_________   ______________    ______________    _____________    ____________    _______    ________ 
 
7. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรบัรองโดยบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ  

(  ) หลกัฐานแสดงคุณวฒุกิารศกึษา  
(  ) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
(  ) สาํเนาทะเบยีนบา้น  
(  ) หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากสถานทีท่าํงานปัจจุบนัหรอืล่าสดุ  
(  ) สาํเนาหนงัสอืตรวจคนเขา้เมอืง/สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)  

 
8. คาํรบัรอง 

ขา้พเจา้ตกลงใหเ้สนอชื่อขา้พเจา้เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และขอรบัรองวา่ขอ้มลูในแบบขอ้มลู
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 และเอกสาร
ประกอบทีแ่นบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารประกอบดงักลา่วได ้

 
ลงชื่อ ___________________________ ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

                                ( ___________________________________ ) 
                            วนัที_่____________________________________ 

 
 


