หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จากัด (มหาชน)


วัตถุประสงค์
บริ ษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจึง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณานามาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัทกาหนด



คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในวันที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรื อวันที่
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
2.2 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทคนหนึง่ หรื อหลายคนรวมกันถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น



การใช้ สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม
1.

คณะกรรมการบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ ไม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
(2) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามที่บริ ษัทกาหนด
(3) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทอย่างชัดแจ้ ง
(4) เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(5) เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้ รับมติ
สนับสนุนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งใน
การนาเสนอครั ง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที่ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ก่อน
1

(6) เรื่ องที่ อยู่ภายในขอบอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้ เกิ ด
ความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
(7) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนและไม่ถกู ต้ อง
2.

ขันตอนการพิ
้
จารณาของบริ ษัท
(1) ผู้ถื อหุ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ บริ ษัทก าหนดข้ างต้ นสามารถ เสนอเพิ่ มวาระการประชุ ม
ล่วงหน้ าต่อบริ ษัท โดยจัดทาเอกสาร ดังนี ้

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)



- แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
- เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่กาหนดในท้ ายแบบ ก.
ผู้ถือหุ้น อาจแจ้ งข้ อมูลเบือ้ งต้ น มายังบริ ษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ มาที่ เลขานุการ
บริ ษัท ที่ Email: marisarat@praram9.com ก่อนส่งต้ นฉบับ แบบ ก. พร้ อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่กาหนดในท้ ายแบบ ก. มายังบริ ษัท ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกาศกาหนด
กรณี ผ้ ถู ือหุ้นคนเดียวหรื อหลายคนประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ จัดทา
เอกสาร แบบ ก. 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้ อมลงนาม และรวบรวมนาส่งบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกรอกเอกสารแบบ ก. คนละ 1
ใบพร้ อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดการเสนอวาระเพิ่ มเติม และรวบรวมเป็ นชุดเดียวและ
นาส่งบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความถูกต้ องของ แบบ ก. ในเบื ้องต้ น เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป
เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี ใน
หนังสือเชิญประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท สาหรับเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทชี ้แจงเหตุผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท

การใช้ สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
1.

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการต้ องมีคณ
ู สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1) มีคุณ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังหลั
้ กการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจด
ทะเบียน
(2) กรณีกรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระครบถ้ วนตามที่บริ ษัทกาหนดและเป็ นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2

(3) เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรม
พร้ อมทังสามารถอุ
้
ทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเต็มที่
2.

ขันตอนการพิ
้
จารณาของบริ ษัท
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่บริ ษัทกาหนดข้ างต้ น สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการต่อบริ ษัท โดยจัดทาเอกสาร ดังนี ้

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

- แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ข.)
- เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่กาหนดในท้ ายแบบ ข.
- เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อที่กาหนดในท้ ายแบบ ข.
ผู้ถือหุ้นอาจแจ้ งข้ อมูลเบือ้ งต้ นมายังบริ ษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริ ษัท
ที่ Email: marisarat@praram9.com ก่อนส่งต้ นฉบับ แบบ ข. พร้ อมเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดใน
ท้ ายแบบ ข. มายังบริ ษัท ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกาศกาหนด
ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรื อหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ มากกว่า
1 คน ให้ จดั ทาเอกสาร แบบ ข. 1 ใบ ต่อ 1 ชื่อบุคคลพร้ อมลงนาม และรวบรวมนาส่งบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคล ให้ ผ้ ูถือหุ้นกรอกเอกสารแบบ ข. คนละ 1 ใบ
พร้ อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดรายชื่อบุคคลเพิ่ มเติม และรวบรวมเป็ นชุ ดเดียวและ
นาส่งบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความถูกต้ องของ แบบ ข. ในเบือ้ งต้ น เพื่อนาเสนอต่อประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณา
ตามลาดับ
ผู้มีคุณ สมบัติเ หมาะสมที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะเสนอเป็ นวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี ต่อไป สาหรั บบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริ ษัทชี ้แจงเหตุผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท

 ช่ องทางการจัดส่ ง
อีเมล์
: marisarat@praram9.com (ส่งต้ นฉบับมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
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