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บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณา    
ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษิทั  

เพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่24 ประจ าปี 2560 
 

วตัถปุระสงค ์

บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) ค านึงถงึความส าคัญของผูถ้อืหุน้ และการสง่เสรมิการ
ก ากบัดแูลกจิการ โดยมุ่งหวังใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั บรษัิทจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

ไดม้สี่วนร่วมในการเสนอเรื่องทีเ่ห็นวา่ส าคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี
ของบรษัิท และเสนอชือ่บุคคลทีม่ีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมเพื่อรับการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทล่วงหนา้ก่อนทีจ่ะมกีารจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ขึน้ เพื่อคณะกรรมการบรษัิท
จะไดพ้ิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความพรอ้มเพื่อน าวาระที่ผูถ้ ือหุน้เสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษัิทตอ่ไป 

 
หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการ

พจิารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษิทั 
 

1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

 
ผูถ้อืหุน้ของบรษัิททีป่ระสงคจ์ะเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่

เขา้รับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ จะตอ้งเป็นผูถ้อื
หุน้ของบรษัิท (ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย) ทีถ่อืหุน้รวมกนัแลว้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 0.02 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษัิท และเป็นการถอืหุน้อยา่งตอ่เนือ่ง นบั
จากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอเรือ่งเพือ่บรรจใุนวาระการประชุม หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่

เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษิทัเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน 

 
2. เง ือ่นไขการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณา

ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษิทั 
 

2.1  ผูถ้ือหุน้จะตอ้งเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ เป็นหนังสอืลง
ลายมือชือ่    ผูถ้อืหุน้ โดยใชแ้บบฟอรม์ทีบ่รษัิทจัดไวใ้หใ้นเว็บไซท์ ทัง้นี้ กรณีผูถ้ ือหุน้มี

มากกว่า 1 คน ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชือ่
บุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และลงลายมอืชือ่ แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนั  

2.2 ผูถ้อืหุน้ที่เสนอวาระจะตอ้งระบุชือ่ นามสกุลของผูถ้ือหุน้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ 
จ านวนหุน้ทีถ่อื ณ วนัทีเ่สนอวาระ รวมทัง้รายละเอยีดอืน่ๆใหค้รบถว้น  

 
3. วาระทีม่สีทิธเิสนอ ไดแ้ก ่

 
สว่นที ่1 วาระท ัว่ไป  

 ระบชุือ่วาระ พรอ้มรายละเอยีดและเหตผุลประกอบ 

สว่นที ่2 วาระการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ
บรษิทั 

1.  ระบุรายละเอยีดของบุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษัิท ตามทีแ่บบฟอรม์ก าหนด 

2. บุคคลที่ไดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษัิท ตอ้งมีคุณสมบัตคิรบถว้นและไม่มีคุณสมบัตติอ้งหา้มตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดโดย 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ฉบับที ่4 พ.ศ. 2551 

 ขอ้บงัคับของบรษัิท 

 
4. การสง่แบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการ

พจิารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษิทั ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเอกสาร
หลกัฐาน 
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4.1 ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจัดสง่ตน้ฉบับแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ได ้

ลงลายมอืชือ่แลว้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้เพือ่ประกอบการพจิารณา 
4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ไดแ้ก่ หนังสอื

รับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอืเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรือ บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  หรือผูรั้บฝาก

ทรัพยส์นิ แสดงจ านวนหุน้ทีถ่อื หรอืส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.2 เอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหุน้ทกุรายทีร่วมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 
ก.  กรณีบุคคลธรรมดา: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
ข.  กรณีนิตบิุคคล: ส าเนาหนังสอืรับรองนิตบิุคคลซึง่ออกใหไ้ม่เกนิ 1 เดอืน และ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งชือ่ในแบบขอเสนอนี้ พรอ้มรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอชื่อใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษัิท ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทจัดไวใ้หใ้นเว็บไซท ์และเอกสารที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ หลักฐานทางการศกึษา การฝึกอบรม ประวัตกิารท างาน เอกสาร
หลักฐานการถอืหุน้ เป็นตน้ (เฉพาะวาระการเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการพจิารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท)  

4.2 จัดสง่เอกสารอย่างครบถว้นและสมบรูณ์ตามขอ้ 4.1 โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึบรษัิท 
ภายในวนัที ่15 มกราคม 2560 ตามทีอ่ยูด่งันี ้

 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทัและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 
33 สขุมุวทิ ซอย 3 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

  

5. การพจิารณาการบรรจุขอ้เสนอแนะเป็นวาระการประชุม และการพจิารณาการเสนอชือ่
บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษิทั เพือ่บรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

5.1 การพจิารณาการบรรจขุอ้เสนอแนะเป็นวาระการประชมุ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรองขอ้เสนอแนะ กอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุ น้หรือไม่ และความเห็นของ

คณะกรรมการบรษัิทในการพจิารณาขอ้เสนอถอืเป็นทีส่ดุ 
5.2 การพจิารณาการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตขิอง

บุคคลผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชือ่เพื่อเขา้รับพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อพจิารณาว่าจะบรรจุชือ่บุคคลนัน้ๆ ลงในวาระเลอืกตัง้

กรรมการ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้หรอืไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในการ
พจิารณาขอ้เสนอถอืเป็นทีส่ดุ 

 
ทั ้งนี้  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะค าขอที่กรอกขอ้ความครบถว้น มีเอกสาร

ประกอบการพิจารณาเพียงพอ และไดส้่งอย่างถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่

บรษัิทเห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิท และผูถ้อืหุน้โดยรวม และเป็นไปตามทีก่ฎหมายและระเบยีบ
ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

กรณีคณะกรรมการบรษัิทลงความเห็นไม่น าขอ้เสนอดังกลา่วบรรจุเป็นวาระหรอืไมเ่สนอชือ่บคุคล
ผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาในวาระ

เลอืกตัง้กรรมการ จะตอ้งมเีหตุผลพอสมควร พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลต่อผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอวาระหรือ
ชือ่บคุคลตอ่ไป  


