หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

บริ ษัทฯ ได้ คำนึงถึงควำมสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ดังนัน้ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่ำเป็ นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้ กำหนดไว้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ ถือหุ้นอย่ำงน้ อย 8,000,000 หุ้น (ประมำณร้ อยละ 1 ของหุ้นจดทะเบียน
ทัง้ หมดของบริ ษัทฯ) โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ และต้ องถื อหุ้นในบริ ษัท ฯ
ตำมสัดส่วนข้ ำงต้ นในวันที่เสนอวำระกำรประชุม
2. วาระการประชุมดังต่ อไปนีค้ ณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ บรรจุเป็ นวาระ
การประชุม
2.1. เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนทำงกำร
ที่กำกับดูแล หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ
2.2. เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ
2.3. เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรได้
2.4. เรื่ องที่เป็ นอำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิด
ควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.5. เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 1 ข้ ำงต้ นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ำม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
2.6. เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแล้ วว่ำไม่มีควำมจำเป็ นที่ต้องบรรจุเป็ นวำระ
3. ขัน้ ตอน/วิธีการพิจารณาของบริษัทฯ
ภำยหลังจำกกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่ องดังกล่ ำวแล้ ว คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองระเบียบวำระกำรประชุมและพิจำรณำ
คุณสมบัติของบุคคลตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ โดยจะพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์และ
คุณ สมบัติ ก รรมกำรตำมที่ ไ ด้ ก ำหนดและจะแจ้ งผลกำรพิ จ ำรณำให้ ทรำบ ภำยหลั ง กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2556 โดยเรื่ องที่ผำ่ นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
จะได้ รับกำรบรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
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4. ช่ องทางการรั บเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ของบริษัทฯ และ / หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรของบริษัทฯ
อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนได้ โดยกรอกข้ อมูลลงใน " แบบกำรขอเสนอวำระเพื ่อบรรจุเป็ นวำระในกำร
ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 " และนำส่งมำยังบริ ษัท ฯ ทำงโทรสำรหมำยเลข 02731 - 3532
และจัดส่งต้ นฉบับมำยังบริษัทฯ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรพร้ อมเอกสำรหลักฐำนที่บริษัทฯ กำหนดให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ องภำยใน วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2556 ตำมที่อยูด่ งั ต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
หรื อคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรื อเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมูท่ ี่ 2 ถนนลำดพร้ ำว
แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง
ระหว่ำงวันที่ 14 ธันวำคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2556
หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ ที่ โทรศัพท์ 02 731-0080-1 ต่อ 146
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แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
1. วันที่................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล / บริษัท...........................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสำร............................................................
อีเมล์.........................................................................
3. เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) จานวนหุ้นที่ถือครอง
จำนวน .............................................................หุ้น
4. วาระที่ขอเสนอ
4.1 วำระทัว่ ไป
เรื่ องที่เสนอ.......................................................................................................................
วัตถุประสงค์
 เพื่อพิจำรณำ
 เพื่อทรำบ
ระบุเหตุผลประกอบวำระที่เสนอ.........................................................................................
...................................................................................................................................
 มีเอกสำรประกอบ  ไม่มีเอกสำรประกอบ
4.2 วำระกำรเสนอชื ่อบุคคลเพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทฯ รำยละเอียดของ
บุคคลทีป่ ระสงค์จะเสนอชื ่อเพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทฯ
(1) ชื่อ - นำมสกุล...........................................................................................................
(2) สัญชำติ....................................................................................................................
(3) วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................................อำยุ................................ปี
(4) ที่อยู.่ ........................................................................................................................
(5) ตำแหน่ง / สถำนที่ทำงำนปั จจุบนั ................................................................................
.....................................................................................................................................
(6) วุฒิกำรศึกษำ
ปี
สถำบันกำรศึกษำ
...............
.......................................................................
...............
.......................................................................
(7) ประวัตกิ ำรทำงำน (ย้ อนหลัง 5 ปี )
ปี
ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงำน
.................
......................................................................
.................
......................................................................
.................
......................................................................
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(8) ประวัตกิ ำรฝึ กอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ไม่เคย
 เคย หลักสูตร...............................................
(9) กำรถือหุ้นใน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จำกัด (มหำชน)
 ไม่มี
 มี ...........................หุ้น
ชื่อคูส่ มรส..........................................................ถือหุ้นจำนวน.............................หุ้น
ชื่อบุตร 1. .........................................................ถือหุ้นจำนวน..............................หุ้น
2. ........................................................ถือหุ้นจำนวน...............................หุ้น
(10) ข้ อมูลเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)…………………………………………………………………..
5. เอกสารหลักฐาน
ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งเอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี ้ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
5.1 เอกสำรหลักฐำนกำรถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเอกสำรหลักฐำน
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
5.2 หลักฐำนกำรแสดงตน
- กรณีบคุ คลธรรมดำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
- กรณีนิตบิ คุ คล สำเนำหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำร
ผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงลำยมือชื่อในแบบขอเสนอนี ้พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
5.3 หนังสือยิ นยอมของบุคคลทีไ่ ด้รับกำรเสนอชื ่อให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริ ษัทฯ และเอกสำรทีเ่ กี ่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐำนกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม ประวัติกำรทำงำน
เอกสำรหลักฐำนกำรถือหุน้ เป็ นต้น (เฉพำะกรณี ทีม่ ี กำรเสนอวำระกำรเสนอชื ่อบุคคลเพือ่
เข้ำรับกำรพิจำรณำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท)
6. คารับรอง
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมดังกล่ำวข้ ำงต้ น พร้ อมเอกสำรหลักฐำนประกอบต่ำงๆ ที่แนบมำ
พร้ อมหนังสือฉบับนี ้ ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริ งทุกประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงลงลำยมือชื่อ
ไว้ เป็ นสำคัญ
ลำยมือชื่อ.........................................................ผู้ถือหุ้น
(………………………........................)

ลำยมือชื่อ............................................................ผู้ถือหุ้น
(..........................................................)
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หนังสือยินยอม

ข้ ำพเจ้ ำ นำย/นำง/นำงสำว.....................................................................................ตกลงให้
ควำมยินยอมเข้ ำรับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทฯ และข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
ข้ ำพเจ้ ำมีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมครบถ้ วนแก่กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดข้ อมูลของข้ ำพเจ้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ น พร้ อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบต่ำงๆ ที่แนบมำพร้ อมหนังสือฉบับนี ้ ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริงทุกประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำน
ข้ ำพเจ้ ำจึงลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญ

ลำยมือชื่อ...............................................บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(……………………....................)

หมำยเหตุ : บุคคลที ่ได้รับกำรเสนอชื ่อให้เข้ำรับกำรพิ จำรณำเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท ฯ ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่ มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ ที่ กำหนดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริ ษัทฯ

บริ ษัท เบตเตอร์ เวิ ลด์ กรี น จำกัด (มหำชน)
Page 5 of 5

