ขอบังคับ
ของ
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7

หมวดที่ 5
การประชุมผูถ ือหุน
ขอ 30.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัทฯ
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวไวแลวนี้ จะเรียกวาการประชุมผูถือหุนวิสามัญ กรรมการ
จะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายได รวมทั้งหมด
หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ(1/10)
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดสามารถเขาชื่อขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมผูถือหุนวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน
ในหนังสือ ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง
(1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว

ขอ 31.

ในการเรี ยกประชุ มผู ถื อ หุ น ให คณะกรรมการจั ดทํ าเป นหนั งสื อแจ งนั ดประชุ มโดยระบุ สถานที่ วั น
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให
ชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกลาว โดยจัดสงเอกสารดังกลาวใหผูถือหุนและนายทะเบียนเพื่อทราบไมนอยกวาเจ็ด (7)วัน
กอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวา
(3) วัน โดยลงติดตอกันเปนเวลาสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่ใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใด
ก็ตามแลวแตคณะกรรมการจะกําหนดให

ขอ 32.

ในการประชุมผูถือหุนตอ งมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดรวมกัน และตองมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุมในกรณีที่
ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเลยเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน
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รองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรอง
ขอให นั ด ประชุ ม ใหม แ ละในกรณี นี้ ใ ห ส ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง ผู ถื อ หุ น ไม น อ ยกว า เจ็ ด (7) วั น
กอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 33.

ใหประธานกรรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ
หรือมีแตไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใด
คนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว

ขอ 34.

มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยใหนับ หนึ่ง หุน เปน หนึ่ง เสีย ง ถา มีค ะแนนเสีย งเทา กับ ใหป ระธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดัง ตอ ไปนี้ ใหถือ คะแนนเสี ยงไมนอ ยกว าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้ งหมดของ
ผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
(ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค) การตกลง แกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ
ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัทฯ
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท และ
(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขอ 35.

กิจการที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึง กิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาประกาศจายเงินปนผล
(4) พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการใหม แ ทนกรรมการเก า ที่ พ น จากตํา แหน ง ตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น
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