บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้ าในการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2562
วัตถุประสงค์
เพือเป็ นตามหลักการกํากับดู แลกิ จการทีดี ของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ
จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึ งความสําคัญของผูถ้ ือหุ ้น ให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั จึ งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยได้มีส่วนร่ วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 5675 ของบริ ษทั และเสนอชื อบุคคลทีมี ความรู ้ ความสามารถ และคุณ สมบัติทีเหมาะสมเพือ
รับการพิจารณาเลือกตั9งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า เพือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
ทีจะนําวาระทีผูถ้ ือหุ ้นเสนอมานั9นกําหนดเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 5675 ของบริ ษทั ต่อไป
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุ ม และเสนอรายชื2 อเพื2อพิจารณาแต่ งตั3งกรรมการ
ล่ วงหน้ า ต่ อที2ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี
1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชือกรรมการต้องมีคุณสมบัติดงั นี9
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูห้ ุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั9นตํารวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10,000,000 หุน้ หรื อประมาณร้อยละ >.>7
ของจํานวนหุ ้นทีออกจําหน่ายและชําระแล้วของบริ ษทั
1.3 ถือหุ ้นบริ ษทั ในจํานวนทีกําหนดตามข้อ ?.5 ต่อเนืองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ? ปี จนถึงวันทีเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชือผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั9งเป็ นกรรมการ
2. เงือ2 นไขการเสนอวาระล่วงหน้ าสําหรับการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี
2.1 ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เป็ นหนังสือลงลายมือชือผูถ้ ือหุ ้น กรณี
ทีผูถ้ ือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายทีเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ลงลายมือ
ชือทุกรายแล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2 ผูถ้ ือหุ ้นทีเสนอวาระจะต้องระบุชือ นามสกุล ทีอยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ จํานวนหุน้ ที
ถือ ณ วันทีเสนอวาระ ของผูถ้ ือหุน้ รวมทั9งรายละเอียดอืนๆ ให้ครบถ้วน
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
3.1 วาระทั2วไป
ระบุชือวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ
9.2 วาระการเสนอชื2อบุคคลเพือ2 เข้ารับการพิจารณาเลือกตั3งป็ นกรรมการบริษทั
1. รายละเอี ยดประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อให้เข้ารั บการพิจารณาเลื อกตั9งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ตามแบบฟอร์มทีกําหนดในเว็บไซต์ของบริ ษทั
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2. บุคคลที ได้รับการเสนอชื อให้เข้า รั บการพิ จารณาเลื อกตั9งเป็ นกรรมการบริ ษ ัทต้องมี คุ ณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มี คุณสมบัติตอ้ งห้ามตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํา กั ด พระราชบัญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมทั9ง เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ ข้อบังคับบริ ษทั และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั
4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ
ตั9งแต่ 1 ธันวาคม 567? -?H มกราคม 5675 (H6 วัน)
5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี =>?=
5.1 ผูถ้ ือหุ ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทีผูถ้ ือหุ้น
ได้ล งลายมื อชื อแล้ว (ตามแบบฟอร์ มที บริ ษทั จัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้ อมเอกสารหลัก ฐาน
ดังต่อไปนี9 เพือประกอบการพิจารณา
5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทีรวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสื อรับรอง
จากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน แสดงจํานวนหุ้น
ทีถือหรื อ สําเนาใบหุ้นทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทีรวมกันเสนอวาระ ได้แก่
ก. กรณีบุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ข. กรณี นิติบุคคล: สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลซึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบัตร
ประจํา ตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีได้ลงชือในแบบขอเสนอนี9 พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5.1.3 หนังสื อยินยอมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั9งเป็ น กรรมการ
บริ ษทั และเอกสารทีเกียวข้องได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทํางาน
เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็ นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั9งเป็ นกรรมการบริ ษทั )
5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน
วันที ?H มกราคม 5675 ตามทีอยูด่ งั นี9
เลขานุการบริษทั
บริษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ชั3น @ อาคาร C เลขที2 = ซอยศูนย์ วจิ ัย D ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ EF9EF
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6. วิธีการพิจารณา
6.? วาระทัวไป เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามทีผูถ้ ือหุน้ เสนอ และ
นําเข้าทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
7.5 วาระการเสนอชื อบุค คลเพือเข้ารั บการพิจ ารณาเลื อกตั9งให้ดาํ รงตํา แหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท
เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมรายชื อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณารายชือและคุณสมบัติของบุคคล
ทีผูถ้ ือหุน้ เสนอชือ และนําผลการพิจารณาเข้าทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาต่อไป
กรณี ทีคณะกรรมการบริ ษทั มี ม ติ อนุ มัติใ ห้น ําวาระดังกล่ า วหรื อบุคคลทีเห็ นสมควรเสนอเพื อ
พิจารณาแต่งตั9งเป็ นกรรมการบริ ษทั เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั จะบรรจุเรื องดังกล่าวอยูใ่ นวาระการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 5675 ต่อไป
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะพิจารณาเฉพาะคําขอทีกรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพียงพอและได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี9 และเป็ นเรื องทีบริ ษทั เห็ นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นโดยรวม และเป็ นไปตามทีกฎหมายและระเบียบต่างๆที เกี ยวข้องกําหนด กรณี
คณะกรรมการบริ ษทั ลงความเห็นไม่นาํ ข้อเสนอหรื อรายชือดังกล่าวบรรจุอยูใ่ นวาระการประชุม บริ ษทั จะ
ชี9แจงเหตุผลต่อผูถ้ ือหุ้นทีเสนอวาระหรื อรายชือบุคคลนั9นและรายงานต่อทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 5675
เพือทราบต่อไป
เอกสารแนบ :

1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
2. แบบฟอร์มหนังสื อยินยอมให้เสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั9งเป็ นกรรมการบริ ษทั
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