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หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม 

และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 

 

 วัตถุประสงค์ 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนกัถงึความส าคญัในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดงันัน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชมุเพ่ือพิจารณาน ามาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบุคคลผู้

มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท โดยมี

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทก าหนด 
 

 คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นถือหุ้นท่ีมีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ีเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และ/หรือวนัท่ี

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2.2 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทคนหนึง่หรือหลายคนรวมกนัถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น 
 

 การใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม 

1. คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ ไม่เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(2)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนด 

(3)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไมไ่ด้เป็น

 ประโยชน์ตอ่บริษัทอย่างชดัแจ้ง 

(4)  เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 

(5) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาและได้รับมติ

สนบัสนนุน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงใน

การน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ก่อน 



2 

(6) เร่ืองท่ีอยู่ภายในขอบอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัตอ่บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(7)  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนและไมถ่กูต้อง 

2. ขัน้ตอนการพิจารณาของบริษัท  

(1) ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนดข้างต้นสามารถ เสนอเพ่ิมวาระการประชุม

ลว่งหน้าตอ่บริษัท โดยจดัท าเอกสาร ดงันี ้ 

- แบบเสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก.)  
- เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้นท่ีก าหนดในท้ายแบบ ก. 

(2) ผู้ ถือหุ้ นอาจแจ้งข้อมูลเบือ้งต้นมายังบริษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาท่ีเลขานุการ

บริษัท ท่ี Email: marisarat@praram9.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐาน

ตามท่ีก าหนดในท้ายแบบ ก. มายงับริษัท ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทประกาศก าหนด  

(3) กรณีผู้ ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดท า

เอกสาร แบบ ก. 1 ใบ ตอ่ 1 วาระ พร้อมลงนาม และรวบรวมน าสง่บริษัท 

(4) ผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกนัประสงค์ท่ีจะเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นกรอกเอกสารแบบ ก. คนละ 1 

ใบพร้อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดการเสนอวาระเพ่ิมเติม และรวบรวมเป็นชุดเดียวและ

น าสง่บริษัท 

(5) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความถูกต้องของ แบบ ก. ในเบือ้งต้น เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

(6) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีใน

หนงัสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ 

คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท  

 

 การใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

1.  บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคณูสมบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจด

ทะเบียน 

(2) กรณีกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระครบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนดและเป็นไปตาม

แนวทางประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(3) เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรม 

พร้อมทัง้สามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบับริษัทได้อย่างเต็มท่ี 

2.  ขัน้ตอนการพิจารณาของบริษัท 

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนดข้างต้น สามารถเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้

เป็นกรรมการต่อบริษัท โดยจดัท าเอกสาร ดงันี ้

- แบบเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.) 
- เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้นท่ีก าหนดในท้ายแบบ ข. 
- เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือท่ีก าหนดในท้ายแบบ ข. 

(2) ผู้ ถือหุ้นอาจแจ้งข้อมลูเบือ้งต้นมายงับริษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาท่ีเลขานุการบริษัท 

ท่ี Email: marisarat@praram9.com ก่อนสง่ต้นฉบบั แบบ ข. พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดใน

ท้ายแบบ ข. มายงับริษัท ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทประกาศก าหนด  

(3) ผู้ ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ มากกว่า 

1 คน ให้จดัท าเอกสาร แบบ ข. 1 ใบ ตอ่ 1 ช่ือบคุคลพร้อมลงนาม และรวบรวมน าสง่บริษัท 

(4) ผู้ ถือหุ้ นหลายคนรวมกันประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือบุคคล ให้ผู้ ถือหุ้ นกรอกเอกสารแบบ ข. คนละ 1 ใบ

พร้อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดรายช่ือบุคคลเพ่ิมเติม และรวบรวมเป็นชุดเดียวและ

น าสง่บริษัท 

(5) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความถูกต้องของ แบบ ข. ในเบือ้งต้น เพ่ือน าเสนอต่อประชุม

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ตามล าดบั 

(6) ผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา

อนุมตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีต่อไป ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ

บริษัทชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท 
 

 ช่องทางการจัดส่ง 

อีเมล์ :   marisarat@praram9.com  (สง่ต้นฉบบัมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) 

ทางไปรษณีย์ :    เลขานกุารบริษัท 

   บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 

   เลขท่ี 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 


