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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอ คาํถาม วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

และช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
ประจําปี 2565 

 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั 

(มหาชน) จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ คาํถาม วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ โดยมีนิยามและหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
นิยาม 
“บริษทั”                 หมายถึง บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
“กรรมการ”            หมายถึง กรรมการบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
“วาระการประชุม” หมายถึง วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ของบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอคําถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการของบริษัท 
ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอ คาํถาม วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนบั
รวมกนั โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

 
2.   การดาํเนินการ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 
(1)  ส่งคาํถามล่วงหนา้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกาํหนดไวใ้นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
(2)  เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565” 
(3) เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565” และขอให้ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือกรอก “แบบข้อมูล
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565” พร้อม
แนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
3.  ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับ   

ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม  - 30 ธนัวาคม 2564  
ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 

2565 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการแกไ้ข และส่งรายละเอียดเพ่ิมเติมใหก้บับริษทั ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 (หากตรง

กบัวนัหยุดให้เล่ือนเป็นวนัทาํการก่อนวนัหยุดนั้น) เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบการปิดเร่ือง

ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

4.  ช่องทางทีเ่ปิดรับ 
1) Email : info@btw.co.th 
2) ไปรษณีย ์:         เลขานุการบริษทั 

บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 
5.   เง่ือนไขการพจิารณา 

บริษทัจะพิจารณาคาํถาม เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และรายช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอเป็นกรรมการบริษทั พร้อมเอกสารและหลกัฐานเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้นถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ เท่านั้น ดงัน้ี 

 5.1     คาํถาม 
ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะส่งคาํถามล่วงหนา้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกาํหนดไวใ้นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือส่งคาํถามล่วงหนา้ไดจ้นถึงวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นควรระบุขอ้มูลและ
แนบเอกสารดงัต่อไปน้ี 

     (1) ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail (ถา้มี) ท่ีติดต่อไดข้องผูถื้อหุน้ท่ีส่งคาํถาม 
     (2) จาํนวนหุน้ท่ีถือ  
     (3) คาํถามท่ีประสงคจ์ะสอบถาม  
     (4) ขอ้มูลประกอบการพิจารณาหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่จาํเป็น (ถา้มี) 

ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีส่งคาํถามล่วงหน้า ต้องเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นด้วย และบริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณา
ดาํเนินการหรืองดดาํเนินการใดๆ ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

 
   5.2     การเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

         เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั  
(1)  เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัจะบรรจุวาระดงักล่าวใน

หนงัสือนดัประชุม และระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้  
(2) เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบภายหลงัการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในวนัทาํการถดัไป พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นเวปไซตข์องบริษทัท่ี  
www.btwealthindustries.com รวมทั้งแจง้เพ่ือทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้พร้อมระบุเหตุผล 

 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็น
วาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุ
อนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

(2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้
(3) เร่ืองท่ีขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือไม่เป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

(4) เร่ืองท่ีเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และไดรั้บมติสนบัสนุน
ดว้ยคะแนนเสียงท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงใน
เร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

(5) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้
เห็นว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีเหตุผลท่ีสมควรและ
สามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 
(7) เร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 
(8) เร่ืองท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุน้โดยส่วนใหญ่ 
(9) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 
(10) เร่ืองท่ีซํ้ ากบัเร่ืองท่ีไดเ้สนอมาก่อนแลว้ 

 
5.3       การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบ 
แทนและธรรมาภิบาลพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของ
บริษทั โดยบุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผูถื้อ
หุน้ พร้อมทั้งขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผุถื้อหุน้ประจาํปี และบุคคลท่ีไม่ผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการบริษทั  
บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการหรือในวนัทาํการถดัไปของการประชุม 

คุณสมบัตขิองกรรมการ  
บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั, กฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั 
(3) มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัและผูถื้อหุน้ และมีความสนใจในกิจการของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ/นามสกลุ (นาย, นาง, นางสาว, บริษทั, อ่ืนๆ) : _________________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้: 

เลขท่ี ________ หมู่บา้น/อาคาร ______________ หมู่ท่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน___________________ 

ตาํบล/แขวง ________ อาํเภอ/เขต ___________ จงัหวดั ____________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________  

โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร __________________   E-mail : _______________________________ 

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)  _______________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. จํานวนหุ้นทีถื่อครอง ________________________________________ ณ วนัที่ ________________________________ 

3. เร่ืองทีเ่สนอ: ______________________________________________________________________________________       

วตัถุประสงค:์    (  ) เพ่ือพิจารณา           (  ) เพ่ือทราบ 

รายละเอียด ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
                         (  ) มีเอกสารประกอบ     (  ) ไม่มีเอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลกัฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอเร่ือง 
4.1  หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

 (  ) หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือ สาํเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.2  หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
(  ) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(  ) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5. คาํรับรอง 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลในแบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 และเอกสาร
หลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 

ลงช่ือ___________________________ ผูถื้อหุน้ 

 ( ___________________________________ ) 
วนัท่ี_____________________________________ 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2565 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ/นามสกลุ (นาย, นาง, นางสาว, บริษทั, อ่ืนๆ) : ___________________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้: 

เลขท่ี _______ หมู่บา้น/อาคาร _____________________ หมู่ท่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________  

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

โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : __________________________________ 

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)  _________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. จํานวนหุ้นทีถื่อครอง ________________________________________ ณ วนัที ่__________________________________ 

3. รายช่ือบุคคลทีป่ระสงค์จะเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

________________________________________________________________________________________        

4.  เอกสารหลกัฐานของผู้ถือหุ้นทีต้่องแนบพร้อมแบบเสนอเร่ือง 

    4.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

(  )  หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือ สาํเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

(  ) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(  ) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5. คํารับรอง 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลในแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 2565 และเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งทุกประการ และยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร

หลกัฐานดงักล่าวได ้

 

 

ลงช่ือ___________________________ ผูถื้อหุน้ 

 ( ___________________________________ ) 
วนัท่ี_____________________________________ 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ     
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

 
1. ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  

ช่ือ/นามสกลุ (ภาษาไทย)  ____________________________________________________________________________ 
(ภาษาองักฤษ) _____________________________________________________________________________________ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ______________ อาย ุ____ ปี   สัญชาติ  ________________ 
สถานภาพการสมรส     (  ) โสด    (  ) สมรส     (  ) หยา่ร้าง  
คู่สมรสช่ือ _________________________________  (ช่ือสกลุเดิม ) __________________________________________ 
รายละเอียดเก่ียวกบับุตร  
                 ช่ือบุตร                       วนั/เดือน/ปี/เกิด                    อาย ุ(ปี)         สถานท่ีทาํงาน  
__________________________________       ________________ __________       ________________________ 
__________________________________       ________________ __________       ________________________ 
__________________________________       ________________ __________       ________________________ 
__________________________________       ________________ __________       ________________________ 

 
2. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  

ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ : 
เลขท่ี ________ หมู่บา้น/อาคาร _____________ หมู่ท่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน____________________ 
ตาํบล/แขวง ____________ อาํเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ____________ 
โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : ________________________________ 
 
ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้: 
เลขท่ี ________ หมู่บา้น/อาคาร _____________ หมู่ท่ี _____ ตรอก/ซอย _______________ถนน___________________ 
ตาํบล/แขวง ________ อาํเภอ/เขต __________ จงัหวดั _________ รหสัไปรษณีย ์________ประเทศ ________________ 
โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร _________________   E-mail : _________________________________ 
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)   _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ  
       คุณวฒิุทางการศึกษา  

ช่ือสถาบนัท่ีสาํเร็จการศึกษา                                    ช่ือคุณวฒิุและสาขาวิชาเอก         ปีท่ีสาํเร็จ  
___________________________________________      ________________________________________     ___________ 
___________________________________________      ________________________________________     ___________ 
___________________________________________      ________________________________________     ___________ 
___________________________________________      ________________________________________     ___________ 

รูปส ี2 นิว 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน  
ช่ือหลกัสูตร            ผูจ้ดัหลกัสูตร                            ปีท่ีเขา้ร่วม  

________________________________________      _____________________________________     _________________ 
________________________________________      _____________________________________     _________________ 
________________________________________      _____________________________________     _________________ 

 
ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจุบนั  
   ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.                     ช่ือสถานท่ีทาํงาน    ประเภทธุรกิจ                         ตาํแหน่งงาน  
___________________    _______________________________    _______________________   _____________________ 
___________________    _______________________________    _______________________   _____________________ 
___________________    _______________________________    _______________________   _____________________ 
___________________    _______________________________    _______________________   _____________________ 
___________________    _______________________________    _______________________   _____________________ 
 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจุบนั  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. การถือหุ้นในบริษัท บีที เวลธ์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัที ่______________ (วนัทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ)  

ถือหุน้บริษทั หุน้สามญั ________________หุน้  
คู่สมรส ถือหุน้สามญั    ________________หุน้  
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ช่ือ _______________________________ ถือหุน้สามญั ________________หุน้  
     ช่ือ _______________________________ ถือหุน้สามญั ________________หุน้ 
       ช่ือ _______________________________ ถือหุน้สามญั ________________หุน้ 

                           ช่ือ _______________________________ ถือหุน้สามญั ________________หุน้ 
 

5. ธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  
          ช่ือธุรกิจ                ประเภทธุรกิจ     ผูเ้ก่ียวขอ้ง    ร้อยละของหุน้ท่ีถือ     ตาํแหน่งงาน  ตั้งแต่ปี  
________________________   ____________________ ___________    ___________    _____________________  _____ 
________________________   ____________________ ___________     ___________    _____________________ _____ 
________________________   ____________________ ___________     ___________    _____________________ _____ 
________________________   ____________________ ___________     ___________    _____________________ _____ 

หมายเหตุ : สาํหรับทุกธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุน้เกินวา่ร้อยละ 0.5 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกิจนั้น  
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
6. ประวตัิการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดําเนินคด ี 

ศาล             สถานะ               คดี (แพง่/อาญา/    ขอ้หา                ทุนทรัพย ์         เลขท่ีคดี         ผลคดี  
                  (โจทก/์จาํเลย)                  ลม้ละลาย)             ฐานความผดิ         

_________________   ______________    ______________    _______________    ____________    ________    ________ 
_________________   ______________    ______________    _______________    ____________    ________    ________ 
_________________   ______________    ______________    _______________    ____________    ________    ________ 
 
7. เอกสารประกอบการพจิารณาทีรั่บรองโดยบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  

(  ) หลกัฐานแสดงคุณวฒิุการศึกษา  
(  ) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
(  ) สาํเนาทะเบียนบา้น  
(  ) หนงัสือรับรองการทาํงานจากสถานท่ีทาํงานปัจจุบนัหรือล่าสุด  
(  ) สาํเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมือง/สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)  

 
8. คาํรับรอง 

ขา้พเจา้ตกลงให้เสนอช่ือขา้พเจา้เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าขอ้มูลในแบบขอ้มูลบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 และเอกสาร
ประกอบท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 
 

ลงช่ือ ___________________________ ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

                                            ( ___________________________________ ) 

                                  วนัท่ี_____________________________________ 

 
 


