สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 11

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 5
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ แล้ วนี ้ จะเรี ยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ รวมทังหมด
้
หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ(1/10)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดสามารถเข้
ั้
าชื่อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในการที่ ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่
(1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว

ข้ อ 31.

ในการเรี ย กประชุมผู้ ถื อหุ้ น ให้ คณะกรรมการจัดท าเป็ นหนังสื อแจ้ งนัดประชุ ม โดยระบุ สถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)วัน
ก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่ใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใด
ก็ตามแล้ วแต่คณะกรรมการจะกาหนดให้

ข้ อ 32.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ูถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถื อหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดรวมกั
้
น และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้น ที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมด จึงจะครบองค์ ประชุมในกรณี ที่
ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้น ซึง่ มา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
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ร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอให้ นั ด ประชุ ม ใหม่ แ ละในกรณี นี ใ้ ห้ ส่ ง หนั ง สื อ นัด ประชุ ม ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ น้ อยกว่ า เจ็ ด (7) วัน
ก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 33.

ให้ ประธานกรรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใด
คนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้ อ 34.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ น ับ หนึ่ง หุ้ น เป็ นหนึ่ง เสีย ง ถ้ า มีค ะแนนเสีย งเท่า กั น ให้ ป ระธานในที่ ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การตกลง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯ
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ
หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท และ
(ช) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 35.

กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึง กิจการ ผลงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาประกาศจ่ายเงินปั นผล
(4) พิ จ ารณาเลื อกตัง้ กรรมการใหม่แ ทนกรรมการเก่ าที่ พ้ น จากตาแหน่ งตามวาระและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น
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