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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคล 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้สิทธิและได้ก ำหนดหลักเกณฑ์                
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรเสนอเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่ อพิจำรณำบรรจุ             
เป็นระเบียบวำระกำรประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำร
ล่วงหน้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  
 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 

 ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5               
ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 
  
3. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
     3.1  เอกสำรหลักฐำนแสดงตน    

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  :  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 
หรือส ำเนำใบอนุญำตขับขี่ หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ซึ่งเป็น
เอกสำรที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้อง  

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  :  ส ำเนำหนังสือรับรอง  หรือกรณีนิติบุคคลต่ำงประเทศ  
ให้แสดงเอกสำรที่รับรองควำมเป็นนิติบุคคลและมีรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมปัจจบุัน และ
เอกสำรมีอำยุไม่เกิน 1 ปี พร้อมท้ังส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ียังไม่หมดอำยุ ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีได้ลงลำยมือชื่อ 
พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้อง 

 

   อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็น  
กรรมกำร โปรดแนบหลักฐำนแสดงตนและหลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรำย (พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของเอกสำรแต่ละรำย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอ ำนำจ  
ให้ผู้ถือหุ้นรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้แทนในกำรติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่ำกำรท่ีบริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่ำว
เป็นกำรติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรำย 
 

3.2  เอกสำรหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนำใบหุ้น หรือหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian)  ท่ีแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นตำมข้อ 2.  พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 3.3  เอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทฯ (ถ้ำมี)      
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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3.4  แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติ และหลักฐำนครบถ้วนตำมข้อ 2  ข้ำงต้น สำมำรถเลือก

กรอกในแบบฟอร์มตำมควำมประสงค์ โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่ำวได้จ ำกเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
http://www.betterworldgreen.com/ir_index.php?general_meeting     

-  แบบฟอร์มกำรใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจำรณำบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
       ประจ ำปี 2564 

-  แบบฟอร์มกำรใช้สิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
              ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

หำกมีกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม หลำยรำย ให้จัดท ำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับส ำหรับ             
แต่ละวำระท่ีเสนอ 

3.5  ส ำหรับกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ 

-  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ  ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ  
    ประวัติกำรท ำงำน และประวัติกำรฝึกอบรมของบุคคลท่ีเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

-  หนังสือให้ควำมยินยอมจำกบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
-  ค ำรับรองคุณสมบัติของบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรว่ำตนมีคุณสมบัติ  

    ครบถ้วนในกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 -  รำยละเอียดอื่นท่ีมีประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็น พิจำรณำเป็นต้น 
 
4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม  

4.1  เรื่องท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 
(1) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ

หน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ  
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

(2) เรื่องท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
(3) เรื่องท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด 

ควำม เสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
(4) เรื่องท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
(5) เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 
(6) เรื่องท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 2 หรือเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล 

ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ 
(7) เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือเสนอมำ   

ไม่ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
(8) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแล้วว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวำระ 

4.2  ขั้นตอนกำรพิจำรณำเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
(1) เลขำนุกำรบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ รวมท้ังตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนประกอบ

ใน เบื้ องต้ น  ก่อนน ำ เสนอต่ อคณะกรรมกำรบริษั ท เพื่ อพิ จำ รณำ เป็ นล ำดับต่อ ไป  
ท้ังนี้ กรณีเลขำนุกำรบริษัท พบว่ำ ข้อมูลหรือเอกสำรท่ีได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้น และหำกผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสำร 

http://www.betterworldgreen.com/ir_index.php?general_meeting


 

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
Page 3 of 5 

 
ให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำท่ีเลขำนุกำรบริษัทก ำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขำนุกำรบริษัท 
ขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

(2) เรื่องท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเหมำะสม จะถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวำระดังกล่ำวว่ำเป็นเรื่องเสนอ  
โดยผู้ถือหุ้น พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

(3) เรื่องท่ีคณะกรรมกำรบริษัท ไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม คณะกรรมกำรจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมท้ังแจ้งท่ีประชุม  
ผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม 

 

5. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษิัท  
5.1  คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัทฯ : บุคคลท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง 

เป็นกรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของ 

- พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
- พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
- คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
- ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ข้อบังคับบริษัทฯ 

(2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ ท่ีสำมำรถเอื้อประโยชน์และ    
เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ  

(3) มีควำมทุ่มเทและสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ 
(4) เป็นผู้ท่ีไม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกรรมอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขัน

กับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นท ำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน 
(5) ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์นิยำมคุณสมบัติ

กรรมกำรอิสระ ที่บริษัทฯ ก ำหนด 
 

5.2  ขั้นตอนกำรพิจำรณำเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
(1) กรณีเลขำนุกำรบริษัท พบว่ำ ข้อมูลหรือเอกสำรท่ีได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน  

เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้น และหำกผู้ถือหุ้นมิได้ แก้ไขข้อมูลหรือเอกสำรให้
ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่เลขำนุกำรบริษัทก ำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขำนุกำรบริษัทขอสงวน
สิทธิ ท่ีจะน ำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อน ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

(2) ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้วเห็นว่ำบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อ 
เพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม คณะอนุกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป 

(3) บุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมท้ังชี้แจง
เหตุผ่ ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี 
www.betterworldgreen.com  รวมท้ังแจ้งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม 

http://www.betterworldgreen.com/
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6. ช่องทางการรับเร่ือง  
  ผู้ถือหุ้นสำมำรถน ำส่งแบบเสนอวำระ หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง 
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ  พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม พ.ศ.2564 
ด้วยตนเอง หรือเป็นจดหมำยลงทะเบียน ตำมท่ีอยู่ดังนี้ 
 

คณะอนกุรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
หรือ เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 488  ซอยลำดพร้ำว 130 (มหำดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240 
 

 หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใด  สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ เลขำนุกำรบริษัท  โทรศัพท์ 02 012 7888 
ต่อ 533 , 346  โทรสำร 02 012 7889   
 

ท้ังนี้ ก่อนน ำส่งเอกสำรต้นฉบับผู้ถือหุ้นอำจน ำส่งส ำเนำเอกสำรผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มำท่ี
ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท siriphorn.s@bwg.co.th   เพื่อควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

 
7.  ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ือง 
 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่ำวข้ำงต้นได้ ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
ถึงวันท่ี 19  มกรำคม พ.ศ.2564 
 

------------------------------------------------------- 
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การส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
 

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 
  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมและออก
เสียงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี และปรำกฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันท่ีบริษัทก ำหนดรำยชื่อ  
ผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

เน้ือหาของค าถาม 

 ต้องเก่ียวข้องกับวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ีซึ่งมีวำระหลัก ดังนี้ 
1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำน 

ของบริษัทประจ ำปี 
2. อนุมัติงบกำรเงินประจ ำป ี
3. อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี (ถ้ำมี) 
4. จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย (ถ้ำมี) 
5. พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 
6. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 
 

 เป็นข้อมูลอื่นท่ีมีควำมเก่ียวกับบรษิัท 
 

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท 

 ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีบริษัทก ำหนดข้ำงต้นและสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อน  
กำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีต่อบริษัท โดยใช้หนังสือส่งค ำถำมเก่ียวกับบริษัทล่วงหน้ำ ตำมเอกสำร
ท้ ำ ย นี้  โ ด ย ส่ ง จ ด หม ำ ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-mail)  ม ำ ท่ี เ ล ข ำ นุ ก ำ ร บ ริ ษั ท  ท่ี  E-mail  
siriphorn.s@bwg.co.th หรือโทรสำรท่ี 02 012 7889 โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวมำยัง
บริษัทภำยในวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ.2564 

 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำในเบื้องต้น เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือฝ่ำยบริหำร 
ในกำรเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

------------------------------------------------------- 
 

mailto:siriphorn.s@bwg.co.th

