บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้ าในการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2564
วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็ นตามหลัก การกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั จดทะเบี ยน บริ ษทั กรุ งเทพดุ สิตเวชการ
จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึ งความสาคัญของผูถ้ ื อหุ ้น ให้ได้รับการปฏิ บัติอย่างเท่ าเที ยมกัน
บริ ษทั จึ งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น รายย่อยได้มีส่วนร่ วมในการเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มใหญ่สามัญ
ประจาปี 2564 ของบริ ษทั และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
ที่จะนาวาระที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอมานั้นกาหนดเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ของบริ ษทั ต่อไป
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุ ม และเสนอรายชื่ อเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งกรรมการ
ล่ วงหน้ า ต่ อทีป่ ระชุมใหญ่ สามัญประจาปี
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูห้ ุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
1.2 มี สัดส่ วนการถื อหุ ้นขั้นต่ ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000,000 หุ ้น หรื อประมาณร้อยละ 0.06
ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วของบริ ษทั
1.3 ถือหุ ้นบริ ษทั ในจานวนที่ กาหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่ องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่ เสนอ
ระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2. เงือ่ นไขการเสนอวาระล่ วงหน้ าสาหรับการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี
2.1 ผูถ้ ือหุ น้ สามารถเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี เป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูถ้ ือหุ น้ กรณี
ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีมากกว่า 1 คน ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายที่เสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ลงลายมือ
ชื่อทุกรายแล้วรวบรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2 ผูถ้ ือหุ น้ ที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จานวนหุ น้ ที่
ถือ ณ วันที่เสนอวาระ ของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 วาระทั่วไป
ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ
3.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งป็ นกรรมการบริษทั
1. รายละเอี ยดประวัติของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้ารั บการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ตามแบบฟอร์มที่กาหนดในเว็บไซต์ของบริ ษทั
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2. บุ ค คลที่ ได้รั บ การเสนอชื่ อให้เข้ารั บการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ัทต้องมี คุ ณ สมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จ ากั ด พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมทั้ งเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ ข้อบังคับบริ ษทั และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 - 14 มกราคม 2564 (45 วัน)
5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2564
5.1 ผูถ้ ือหุ น้ จะต้องจัดส่ งต้นฉบับแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ที่ ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ล งลายมื อ ชื่ อ แล้ว (ตามแบบฟอร์ ม ที่ บ ริ ษ ัท จัด ไว้ให้ ในเว็บ ไซต์) พร้ อ มเอกสารหลัก ฐาน
ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายที่ รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสื อรับรอง
จากบริ ษทั หลักทรัพ ย์ หรื อ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน แสดงจานวนหุ น้
ที่ถือหรื อ สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
ก. กรณี บุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ข. กรณี นิติบุคคล: สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรื อ ส าเนาหนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาวต่ างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.3 หนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้เ ข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น กรรมการ
บริ ษทั และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทางาน
เอกสารหลักฐานการถือหุ น้ เป็ นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั )
5.2 จัดส่ งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน
วันที่ 14 มกราคม 2564 ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษทั
บริษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคาร C เลขที่ 2 ซอยศูนย์ วจิ ัย 7 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพ 10310
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6. วิธีการพิจารณา
6.1 วาระทัว่ ไป เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมหัวข้อวาระการประชุ มที่ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเข้ามา และ
นาเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง ก่อนนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ต่อไป
6.2 วาระการเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อเข้ารั บ การพิ จารณาเลื อกตั้งให้ด ารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท
เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมรายชื่ อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคล
ที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อ และนาผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
กรณี ที่ค ณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ ให้นาวาระดังกล่ าวหรื อบุ คคลที่ เห็ นสมควรเสนอเพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะบรรจุเรื่ องดังกล่าวอยู่ในวาระการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ต่อไป
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาเฉพาะคาขอที่ กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพียงพอและได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็ นเรื่ องที่ บริ ษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่ อบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นโดยรวม และเป็ นไปตามที่ กฎหมายและระเบี ยบต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกาหนด กรณี
คณะกรรมการบริ ษทั ลงความเห็นไม่นาข้อเสนอหรื อรายชื่ อดังกล่าวบรรจุอยูใ่ นวาระการประชุม บริ ษทั จะ
ชี้ แจงเหตุ ผลต่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ เสนอวาระหรื อรายชื่ อบุ คคลนั้นและรายงานต่ อที่ ประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี
2564 เพื่อทราบต่อไป
เอกสารแนบ :

1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
2. แบบฟอร์ มหนังสื อยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
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