บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
เสนอ คําถาม วาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
ประจําปี 2565
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน) จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอ คําถาม วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ประจําปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า โดยมีนิยามและหลักเกณฑ์ดงั นี้
นิยาม
“บริ ษทั ”
หมายถึง บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการบริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
“วาระการประชุม” หมายถึง วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอคําถาม วาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น และชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริษัท
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอ คําถาม วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ออกเสี ยงนับ
รวมกัน โดยมีสัดส่ วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
2. การดําเนินการ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ สามารถดําเนินการได้ดงั นี้
(1) ส่ งคําถามล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่ องที่กาํ หนดไว้ในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
(2) เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565”
(3) เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565” และขอให้ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อกรอก “แบบข้ อมูล
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565” พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3. ช่ วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับ
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม
2565 โดยหากผูถ้ ือหุ น้ ไม่ดาํ เนิ นการแก้ไข และส่ งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กบั บริ ษทั ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 (หากตรง
กับวันหยุดให้เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุ การบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบการปิ ดเรื่ อง
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
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4. ช่ องทางทีเ่ ปิ ดรับ
1) Email : info@btw.co.th
2) ไปรษณี ย ์ : เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
5. เงื่อนไขการพิจารณา
บริ ษทั จะพิจารณาคําถาม เรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น และรายชื่ อบุคคลที่ ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอเป็ นกรรมการบริ ษทั พร้อมเอกสารและหลักฐานเกี่ยวข้องที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีขอ้ มูลเพียงพอ เท่านั้น ดังนี้
5.1 คําถาม
ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงคจ์ะส่ งคําถามล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่ องที่กาํ หนดไว้ในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อส่ งคําถามล่วงหน้าได้จนถึงวันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยผูถ้ ือหุ ้นควรระบุขอ้ มูลและ
แนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผูถ้ ือหุน้ ที่ส่งคําถาม
(2) จํานวนหุน้ ที่ถือ
(3) คําถามที่ประสงค์จะสอบถาม
(4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาหรื อข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจําเป็ น (ถ้ามี)
ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ส่ ง คํา ถามล่ ว งหน้า ต้อ งเข้า ร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ด้ว ย และบริ ษ ัท สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะพิ จ ารณา
ดําเนินการหรื องดดําเนินการใดๆ ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร
5.2 การเสนอวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
(1) เรื่ องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษทั จะบรรจุวาระดังกล่าวใน
หนังสื อนัดประชุม และระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้
(2) เรื่ องที่ ไม่ผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อในวันทําการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านเวปไซต์ของบริ ษทั ที่
www.btwealthindustries.com รวมทั้งแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผล
เรื่ องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
เพื่อให้การดําเนิ นการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี้ เป็ น
วาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการได้
(3) เรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรื อไม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
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(4) เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุ น
ด้วยคะแนนเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งใน
เรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(5) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเรื่ องอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็ นว่าไม่มีความจําเป็ นที่ จะต้องบรรจุ เป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมี เหตุผลที่ สมควรและ
สามารถอธิ บายให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจได้
(6) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(7) เรื่ องที่เป็ นผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
(8) เรื่ องที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ือหุน้ โดยส่ วนใหญ่
(9) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
(10) เรื่ องที่ซ้ าํ กับเรื่ องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
5.3

การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น ก่อนนําเสนอคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบ
แทนและธรรมาภิบาลพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของ
บริ ษทั โดยบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผุถ้ ือหุน้ ประจําปี และบุคคลที่ไม่ผา่ น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรื อในวันทําการถัดไปของการประชุม
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั
(3) มี ภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมี ความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ และมีความสนใจในกิจการของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ/นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, บริ ษทั , อื่นๆ) : _________________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่ ________ หมู่บา้ น/อาคาร ______________ หมู่ที่ ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน___________________
ตําบล/แขวง ________ อําเภอ/เขต ___________ จังหวัด ____________ รหัสไปรษณี ย ์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร __________________ E-mail : _______________________________
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณี บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) _______________________
________________________________________________________________________________________________
2. จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง ________________________________________ ณ วันที่ ________________________________
3. เรื่ องทีเ่ สนอ: ______________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์: ( ) เพื่อพิจารณา

( ) เพื่อทราบ

รายละเอียด ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
( ) มีเอกสารประกอบ ( ) ไม่มีเอกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้ อมแบบเสนอเรื่ อง
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
( ) หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อ สําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
( ) กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นบุ คคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
หนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามที่ ได้ลงชื่ อในแบบขอเสนอนี้ พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 และเอกสาร
หลักฐานที่แนบเพิม่ เติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ___________________________ ผูถ้ ือหุน้
( ___________________________________ )
วันที่_____________________________________
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ/นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, บริ ษทั , อื่นๆ) : ___________________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่ _______ หมู่บา้ น/อาคาร _____________________ หมู่ที่ ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน_______________
ตําบล/แขวง ________ อําเภอ/เขต __________________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณี ย ์ ________ประเทศ __________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : __________________________________
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณี บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) _________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง ________________________________________ ณ วันที่ __________________________________
3. รายชื่ อบุคคลทีป่ ระสงค์ จะเสนอชื่ อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
________________________________________________________________________________________
4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทีต่ ้ องแนบพร้ อมแบบเสนอเรื่ อง
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
( ) หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน หรื อ สําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
( ) กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นบุ คคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงชื่ อในแบบขอเสนอนี้ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจําปี 2565 และเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ___________________________ ผูถ้ ือหุน้
( ___________________________________ )
วันที่_____________________________________
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบข้ อมูลบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

รูปสี 2 นิว

1. ข้ อมูลทัว่ ไปของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อ
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) ____________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ______________ อายุ ____ ปี สัญชาติ ________________
สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
คู่สมรสชื่อ _________________________________ (ชื่อสกุลเดิม ) __________________________________________
รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี /เกิด
อายุ (ปี )
สถานที่ทาํ งาน
__________________________________ ________________
__________ ________________________
__________________________________ ________________
__________ ________________________
__________________________________ ________________
__________ ________________________
__________________________________ ________________
__________ ________________________
2. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ที่อยูส่ ถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ :
เลขที่ ________ หมู่บา้ น/อาคาร _____________ หมู่ที่ ____ ตรอก/ซอย _______________ถนน____________________
ตําบล/แขวง ____________ อําเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณี ย ์ ________ประเทศ ____________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : ________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่ ________ หมู่บา้ น/อาคาร _____________ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _______________ถนน___________________
ตําบล/แขวง ________ อําเภอ/เขต __________ จังหวัด _________ รหัสไปรษณี ย ์ ________ประเทศ ________________
โทรศัพท์ _______________________ โทรสาร _________________ E-mail : _________________________________
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณี บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) _______________________
_________________________________________________________________________________________________
3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาํ เร็ จการศึกษา
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ปี ที่สาํ เร็ จ
___________
___________
___________
___________
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
ชื่อหลักสู ตร
ผูจ้ ดั หลักสู ตร
ปี ที่เข้าร่ วม
________________________________________ _____________________________________ _________________
________________________________________ _____________________________________ _________________
________________________________________ _____________________________________ _________________
ประสบการณ์การทํางานจนถึงปั จจุบนั
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทาํ งาน
___________________ _______________________________
___________________ _______________________________
___________________ _______________________________
___________________ _______________________________
___________________ _______________________________

ประเภทธุรกิจ
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

ตําแหน่งงาน
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

หน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่งงานปั จจุบนั
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. การถือหุ้นในบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ ______________ (วันทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อ)
ถือหุน้ บริ ษทั หุ น้ สามัญ ________________หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ ________________หุน้
5. ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ร้อยละของหุ น้ ที่ถือ ตําแหน่งงาน
ตั้งแต่ปี
________________________ ____________________ ___________ ___________ _____________________ _____
________________________ ____________________ ___________ ___________ _____________________ _____
________________________ ____________________ ___________ ___________ _____________________ _____
________________________ ____________________ ___________ ___________ _____________________ _____
หมายเหตุ : สําหรับทุกธุรกิจที่เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และธุรกิจที่มีการถือหุน้ เกินว่าร้อยละ 0.5 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
6. ประวัติการฟ้ องร้ องหรื อถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดี
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา/
ข้อหา
ทุนทรัพย์
เลขที่คดี
ผลคดี
(โจทก์/จําเลย)
ล้มละลาย)
ฐานความผิด
_________________ ______________ ______________ _______________ ____________ ________ ________
_________________ ______________ ______________ _______________ ____________ ________ ________
_________________ ______________ ______________ _______________ ____________ ________ ________
7. เอกสารประกอบการพิจารณาทีร่ ับรองโดยบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อ
( ) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน
( ) หนังสื อรับรองการทํางานจากสถานที่ทาํ งานปั จจุบนั หรื อล่าสุ ด
( ) สําเนาหนังสื อตรวจคนเข้าเมือง/สําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ)
8. คํารับรอง
ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื่ อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลในแบบข้อมูลบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่ อ เข้ารั บการพิจารณาเลื อ กตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นประจําปี 2565 และเอกสาร
ประกอบที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ ___________________________ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
( ___________________________________ )
วันที่_____________________________________
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