บริษ ัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จําก ัด (มหาชน)
หล ักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ และการเสนอชือบุคคลเพือร ับการพิจารณาเลือกตงเป
ั ็น
กรรมการบริษ ัทโดยผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท
ว ัตถุประสงค์
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญของผู ้ถือหุ ้น และความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการ โดยมุง่ หวังให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รับการปฏิบัตอ
ิ ย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้มีสว่ นร่วมในการเสนอ
เรืองทีเห็นว่าสําคัญและควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท และเสนอชือบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ
และคุณสมบัตท
ิ เหมาะสมเพื
ี
อรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน ้าก่อนทีจะมีการจัดประชุมใหญ่ผู ้ถือหุ ้น
ขึน เพือคณะกรรมการบริษัทจะได ้พิจารณากลันกรอง และเตรียมความพร ้อมเพือนํ าวาระทีผู ้ถือหุ ้นเสนอมานันกําหนดเป็ น
วาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป
้ ท
ิ ธิของผูถ
หล ักเกณฑ์ในการใชส
้ อ
ื หุน
้ ในการเสนอเรืองทีจะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ
้ อ
ื
หุน
้ และการเสนอชือบุคคลเพือร ับการพิจารณาเลือกตงเป
ั ็ นกรรมการบริษ ัท
1. คุณสมบ ัติของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ ธิออกเสียงนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าร ้อยละห ้า
ต ้องเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท (คนหนึงหรือหลายคน) ซึงถือหุ ้นและมีสท
(5) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท ณ วันทีมีการใช ้สิทธิ
้ ท
ิ ธิของผูถ
2. วิธก
ี ารใชส
้ อ
ื หุน
้
2.1 การเสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นและเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทต ้องจัดทํา
และส่งข ้อมูลตามข ้อ 2 และ 3 ไปยังบริษัทล่วงหน ้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาทีบริษัทกําหนด
2.2 ต ้องทําเป็ นหนั งสือโดยใช ้แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นทีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท กรณีมผ
ี ู้
ถือหุ ้นหลายคน ผู ้ถือหุ ้นทุกคนต ้องกรอกแบบฟอร์มและลงลายมือชือในแบบฟอร์มของตนเอง แล ้วรวบรวมเป็ น
ี ารทีระบุไว ้ในข ้อ 3
ชุดเดียวกันส่งให ้บริษัทพร ้อมกับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และตามวิธก
ื
2.3 ผู ้ถือหุ ้นทีใช ้สิทธิจะต ้องระบุชอและนามสกุ
ลของผู ้ถือหุ ้น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ จํ านวน
ิ ธิออกเสียงนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าร ้อยละห ้า (5) ของ
หุ ้นทีถือ และคํารับรองว่าผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวถือหุ ้นและมีสท
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท ณ วันทีใช ้สิทธิ
2.4 การเสนอเรืองทีจะขอให ้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นอย่างน ้อยต ้องมีข ้อมูลเกียวกับเรืองที
เสนอพร ้อมสรุปสาระสําคัญ เหตุผล เอกสารหลักฐานและรายละเอียดโดยสังเขป โดยระบุให ้ชัดเจนว่าเป็ นเรือง
ทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัต ิ หรือเพือพิจารณา แล ้วแต่กรณี
2.5 การเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทต ้องจัดให ้มีประวัตข
ิ องผู ้ทีได ้รับการเสนอชือ
ตามแบบฟอร์มตามทีกล่าวในข ้อ 2.2 ข ้างต ้น พร ้อมทังแสดงได ้ว่าบุคคลดังกล่าวได ้ให ้ความยินยอมและรับรอง
ความถูกต ้องของข ้อมูลโดยลงลายมือชือไว ้แล ้ว
บุคคลทีได ้รับการเสนอชือเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทอย่างน ้อยต ้องมีคณ
ุ สมบัตท
ิ กรรมการ
ี
พึง มี และต ้องไม่ม ีลั ก ษณะต ้องห ้ามตามกฎหมาย หรือลั ก ษณะต ้องห ้ามอย่า งอืนทีกํ า หนดโดยหน่ ว ยงานที
เกียวข ้อง โดยเฉพาะอย่างยิงทีกําหนดโดย
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พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535



พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก ้ไข



สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการกํากับตลาดทุน



ข ้อบังคับของบริษัท

3. ผู ้ใช ้สิทธิต ้องจัดทําและส่งข ้อมูลต่อไปนีไปยังบริษัทพร ้อมกับต ้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารในข ้อ 2
3.1 หลักฐานการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีรวมกันเสนอเรืองทีจะให ้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้น
ได ้แก่ หนั งสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด หรือผู ้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) แสดงจํ านวนหุ ้นที
ถือ หรือสําเนาใบหุ ้นและผู ้ถือหุ ้นรับรองความถูกต ้องของข ้อมูลโดยลงลายมือชือไว ้แล ้ว
3.2 เอกสารแสดงตัวตนของผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีรวมกันเสนอเรืองทีจะให ้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู ้ถือ
หุ ้น และรับรองความถูกต ้องของข ้อมูลโดยลงลายมือชือไว ้แล ้ว ได ้แก่
ก. กรณีบค
ุ คลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
ข. กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล: สําเนาหนั งสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบัตร
ประจํ า ตั ว ประชาชน หรือ หนั ง สือเดิน ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่า งชาติ) ของกรรมการผู ้มีอํ า นาจทีลงนามใน
แบบฟอร์มการเสนอวาระฯ
3.3 นอกเหนือจากหนั งสือยินยอมของบุคคลทีได ้รับการเสนอชือเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท
ตามข ้อ 2.5 ผู ้ใช ้สิทธิต ้องแนบเอกสารทีเกียวข ้องกับบุคคลดังกล่าว ได ้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาหนั งสือเดินทาง หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัตก
ิ ารทํางาน หลักฐานการถือหุ ้น (ถ ้ามี) เป็ น
ต ้น และรับรองความถูกต ้องของเอกสารโดยบุคคลดังกล่าวลงลายมือชือไว ้แล ้ว (เฉพาะกรณีเสนอชือบุคคลเพือ
รับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท)
3.4 จั ด ส่ง เอกสารทีครบถ ้วนสมบูร ณ์ ไ ปยั ง บริษั ทตามทีอยู่ต่อ ไปนี โดยไปรษณี ย ์ล งทะเบีย นให ้ถึงบริษั ทภายใน
ระยะเวลาทีบริษัทกําหนด
ผู ้อํานวยการสายงานกิจการองค์กร
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขม
4. การพิจารณาบรรจุเรืองทีเสนอโดยผู ้ถือหุ ้นเป็ นวาระในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู ้พิจารณากลั นกรองเรืองทีเสนอโดยผู ้ถือ หุ ้นก่อ นนํ า เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพือพิจ ารณาว่าจะบรรจุ เรืองทีเสนอเป็ นวาระการประชุม ผู ้ถือหุ ้นหรือไม่ ความเห็ นของคณะกรรมการ
บริษัทถือเป็ นทีสุด
4.2 คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทนจะเป็ นผู ้พิจ ารณากลั นกรองคุณ สมบั ต ข
ิ องบุค คลทีเสนอให ้
ื คคลที
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทก่อนนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาว่าจะบรรจุชอบุ
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เสนอนั นลงในวาระเลือกตังกรรมการในการประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือไม่ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ น
ทีสุด
บริษั ทขอสงวนสิท ธิท ีจะพิจ ารณาเฉพาะคํ า ขอทีได ้กรอกข ้อความครบถ ้วนและมีเ อกสารประกอบการพิจ ารณา
เพียงพอตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดข ้างต ้น เป็ นเรืองทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและผู ้ถือหุ ้นโดยรวม และเป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวข ้อง
ในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษัทปฏิเสธการบรรจุเรืองทีเสนอโดยผู ้ถือหุ ้นเป็ นวาระในการประชุมผู ้ถือหุ ้นครังใด บริษัท
จะแจ ้งเป็ นเรืองเพือทราบในการประชุมผู ้ถือหุ ้นในครังนันพร ้อมด ้วยเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรืองดังกล่าวด ้วย
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