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หลักเกณฑ ์

การให้สิทธิผูถ้ือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากัด (มหาชน) 
 

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันแก่ 
ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 “วาระการประชุม” และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท “กรรมการ” ล่วงหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการ” มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความ
โปร่งใสของฝ่ายจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 

1.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 27,300,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระ
แล้วของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ 

1.3 ถือหุ้นตามข้อ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ 

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

2.1 การเสนอวาระการประชุม   
เร่ืองที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ 
2.1.1 เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับ

ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะ
ด าเนินการได้  

2.1.2 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2.1.3 เร่ืองที่เกี่ยวกับอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

2.1.4 เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
2.1.5 เร่ืองที่ได้ด าเนินการแล้ว 

2.1.6 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนด 
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ขั้นตอนการพิจารณา 
1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าหนังสือ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.)” เสนอวาระ

การประชุมต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก. 
2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระที่

ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละคร้ัง 
3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูก

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1.1 – 2.1.6 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น 

5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระทราบ และจะรายงานต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ทราบต่อไป 

2.2 การเสนอชื่อกรรมการ  
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
2.2.1 มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
2.2.2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.

2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎ 
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนใดประกาศก าหนด รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ 

2.2.3 มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง 
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมที่
สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการท างาน และจริยธรรมที่ดีงาม 

2.2.4 มีความรู้ความสามารถที่ส าคัญต่อธุรกิจที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของของบริษัทฯ ได้ 
2.2.5 ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ 

ขั้นตอนการพิจารณา 
1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าหนังสือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น

กรรมการต่อคณะกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ข. 

2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า  1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าแบบ ข. ตาม
จ านวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จัดส่ง  1 ชุด ส าหรับการส่งเร่ืองใน
แต่ละคร้ัง 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
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4) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าป ี2564 ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบ และจะรายงาน
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ทราบต่อไป 

3. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 

4. การจัดส่งเอกสาร 

กรุณาจัดส่งเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้ 
 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 40000 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทาง 
- โทรสารหมายเลข 043-236835  หรือ 

- e-mail เลขานุการบริษัท : chatsiam.j@rph.co.th  

 

ทั้งนี ้ต้องส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 

 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมผู้ถือ
หุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายัง เลขานุการบริษัท ได้ 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

- โทรสารหมายเลข 043-236835 

- ทางอีเมล์ chatsiam.j@rph.co.th 

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาและตอบ
ค าถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 

1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล (นาย /นาง /นางสาว/บริษัท/อ่ืน ๆ (ระบุ))   

   

 กรณีเป็นนิติบุคคลกรุณาระบชุื่อสกุลผู้ติดต่อ   

 อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   หมู่บ้าน/อาคาร   

 ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

 โทรศัพท์   โทรสาร   

 e-mail :   

2. จ านวนหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) ที่ถือ    หุ้น 

3. วาระการประชุมที่เสนอ ส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 ประเภทวาระ  เพื่อพิจารณา      เพื่อทราบ 

 วาระที่เสนอ   

    

 .  เหตุผล / ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา    

   

   

   

   

   

   

 โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมกับได้ลงชื่อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน   แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเปน็จริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 
 

 ลงชื่อ   ผู้ถือหุ้น 

 (   ) 
 วันที่    

แบบ ก. 



โรงพยาบาลราชพฤกษ ์   

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน)                                            Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 

456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555 โทรสาร (043) 236-835 

456 Moo 14 Mittraparp Rd.    Muang      Khon Kaen     Thailand    40000 Tel. (043) 333-555 Fax. (043) 236-835 

Ratchaphruek Hospital 

 

หมายเหตุ 

1.  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
1.1  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยห์รือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

1.2  ส าเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตร
ประชาชน (ส าเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมกับ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

1.3  หลักฐานของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น หลักฐานการศึกษา 
ประวัติการท างาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน (ถ้ามี) 

2.  กรณีที่ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระทีต่อ้งการเสนอ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข้ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 

4.  บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถอืหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ ผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

5.  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทัง้หมดอย่างไม่เปน็ทางการทางโทรสารหมายเลข 043-236835  

หรืออีเมล์ถึงเลขานุการบริษัทที่ chatsiam.j@rph.co.th  
และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดใหถ้ึงบริษทัภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 

 

 

  

แบบ ก. 
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Ratchaphruek Hospital 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล (นาย /นาง /นางสาว/บริษัท/อ่ืน ๆ (ระบุ))   

   

 กรณีเป็นนิติบุคคลกรุณาระบชุื่อสกุลผู้ติดต่อ   

 อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   หมู่บ้าน/อาคาร   

 ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

 โทรศัพท์   โทรสาร   

 e-mail :   

2. จ านวนหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) ที่ถือ    หุ้น 

3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจ่ะเสนอชื่อ (นาย /นาง /นางสาว/อื่น ๆ (ระบ)ุ)   

  อายุ   ปี  
  เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท

ฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ลงนามยินยอมท้ายเอกสารฉบับนี้แล้ว และข้าพเจ้าได้น าส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติอื่น ๆ พร้อมกับได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า จ านวน   แผ่น 

4. การยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ 
ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ))    

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และ
พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎการกากับดูแลกิจการที่ดี 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเปน็จริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 
 

ลงชื่อ   ผู้ถือหุ้น ลงชื่อ   ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 (   )  (   ) 
 วันที่    วันที่   

แบบ ข. 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยห์รือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

1.2 ส าเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตร
ประชาชน (ส าเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมกับ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

1.3 หลักฐานของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น หลักฐานการศึกษา 
ประวัติการท างาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน (ถ้ามี) 

2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องแนบหลักฐานประกอบ ดงันี้ 
2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแวน่กันแดด ไม่สวมหมวก ขนาด Passport 1 ใบ 

2.2 ส าเนาบัตรประชาชน รบัรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 

2.3 ข้อมูลการท างานปัจจบุันของตนเองและคู่สมรส  
(ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน/การเป็นกรรมการของนิติบุคคล) 

2.4 หลักฐานวุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา 
2.5 ประวัติการท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) (ต าแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน) 
2.6 จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (รวมผู้ที่เก่ียวข้อง คู่สมรส และบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ) 

3. กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดท าแบบ ข. ตามจ านวนชื่อที่ต้องการเสนอ 

4. กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไข้ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐาน การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. บริษัทจะไม่พิจารณาในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไมม่ีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด 

6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เปน็ทางการทางโทรสารหมายเลข 043-236835  

หรืออีเมล์ถึงเลขานุการบริษัทที่ chatsiam.j@rph.co.th  
และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดใหถ้ึงบริษทัภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 

 

 

แบบ ข. 


