หลักเกณฑ์การให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้ า
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
ด้ว ยตระหนั ก ถึง สิท ธิแ ละความเท่ า เทีย มกัน ของผู้ถือ หุ้น ตามหลัก การก ากับ ดู แลกิจ การที่ดี
คณะกรรมการบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จึงได้เปิ ดโอกาสให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ในการเสนอเรื่องทีผ่ ู้ถอื หุน้ เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ บริษทั ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุ คคลที่ม ีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเข้ารับ การพิจ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า โดยมีหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
2. มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงของบริษทั ฯ
โดยต้องถือหุน้ ถึงวันทีก่ าหนดปิ ดสมุดทะเบียนเพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
3. การถือหุน้ ตามข้อ 2 จะต้องมีระยะเวลาการถือหุน้ ดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. เงือ่ นไขการพิ จารณาระเบียบวาระที เ่ สนอ เพือ่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
เรือ่ งทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่ วยงานทีก่ ากับดูแลบริษทั ฯ หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(2) เรือ่ งทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรือ่ งทีเ่ ป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี อ่ ให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
(4) เรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั ฯ จะดาเนินการได้
(6) เรื่องที่เ สนอโดยผู้ถือหุ้น ที่ม ีคุ ณสมบัติไม่ ครบถ้ว นตามข้อ 1 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ให้ข ้อมูล
ไม่ครบถ้วน ไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรือ่ งอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าไม่มคี วามจาเป็ นทีต่ อ้ งบรรจุเป็ นวาระ
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3. การเสนอชื่อกรรมการบริ ษทั ฯ
3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
-พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
-พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-คณะกรรมการกากับตลาดทุน
-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ข้อบังคับบริษทั ฯ
(2) มีค วามรู้ค วามสามารถความเชี่ย วชาญและประสบการณ์ ท่ีส ามารถเอื้อ ประโยชน์ แ ละ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ
(3) มีความทุม่ เทและสามารถอุทศิ เวลาอย่างเต็มทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ
3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
ผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์นิยามคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
ทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
4 .ขัน้ ตอน/วิ ธีการพิ จารณา
4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม :
(1) ในเบือ้ งต้น เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดและดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
(2) เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
บริษทั ฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็ นระเบียบวาระทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้
4.2 การเสนอชือ่ กรรมการ :
(1) ในเบื้องต้น เลขานุ การบริษทั จะเป็ น ผูพ้ จิ ารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติ
ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นกรรมการ และดาเนินการตามขัน้ ตอนของบริษทั ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาต่อไป
(2) บุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั การเสนอชื่อในระเบียบวาระการ
เลือกตัง้ กรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็ น บุคคลที่
ได้รบั การเสนอชือ่ โดยผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรือ่ งที เ่ สนอโดยผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้
คาวิ นิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถือเป็ นที ส่ ดุ สาหรับบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั ความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือ
เรือ่ งทีไ่ ม่ได้บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
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5. เอกสารหลักฐาน
ผูถ้ อื หุน้ จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณี ทีร่ วมกันเสนอเรือ่ ง ได้แก่
(1) กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล
: สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ อี านาจลงนามทีไ่ ด้ลงลายมือชือ่ พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้อง
5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) แบบฟอร์มการใช้สทิ ธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2558
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียด
และลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอ
หนึ่งระเบียบวาระ
ในการนี้ ให้ระบุชอ่ื ผูถ้ อื หุน้ คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพือ่ เป็ นตัวแทนผูร้ บั การติดต่อแทนผูถ้ ือหุน้
ร่วมกันทุกราย และให้ถอื ว่าการทีบ่ ริษทั ฯ ติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นตัวแทนทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้
เป็ นการติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีล่ งลายมือชือ่
(2) เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4 เอกสารประกอบการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิ จารณาดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ
(1) แบบฟอร์มการใช้สทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียด
และลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอ
ชือ่ กรรมการหนึ่งคน
ในการนี้ ให้ระบุชอ่ื ผูถ้ อื หุน้ คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพือ่ เป็ นตัวแทนผูร้ บั การติดต่อแทนผูถ้ อื หุน้
ร่วมกันทุกราย และให้ถอื ว่าการทีบ่ ริษทั ฯ ติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นตัวแทนทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้
เป็ นการติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีล่ งลายมือชือ่
(2) แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นกรรมการ ซึง่ ต้องลงนามรับรองโดยบุคคลทีไ่ ด้รบั
การเสนอชือ่
(3) เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นกรรมการ
ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัตกิ ารทางาน / การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุน้ ในบริษทั ฯ
(4) เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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6. ช่องทางการรับเรื่องที่ ผ้ถู ือหุ้นเสนอ
เพื่ออานวยความสะดวกในเบื้องต้น ผูถ้ อื หุน้ ที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็ น
ทางการก่อนได้ โดยผ่านช่องทางดังนี้
6.1 แจ้งอย่างไม่เป็ นทางการได้ท่ี โทรสาร 02-731 - 3532 หรือเว็บไซต์ของบริษทั
www.betterworldgreen.com
6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ทีล่ งนามเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส่งมาที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หรือเลขานุการบริษทั
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2674/1 ซอยไดร์ฟอิน ซอย 2 หมูท่ ่ี 2 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
6.3 หากท่านมีขอ้ สังสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี เลขานุการบริษทั โทรศัพท์ 02-731-0080-1
ต่อ 146, 120
7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตัง้ แต่บดั นี้
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
-----------------------------------------------------------------
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