
ข้อปฏบัิตเิสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท 

เกณฑ์การเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 
 

หลกัเกณฑ์เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีของ บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน)  

1. วตัถปุระสงค์  

บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่า
เทียมกนัอนัเป็นนโยบายที่ส าคญัประการหนึ่งในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จงึได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การให้สิทธิผู้ ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชมุ เป็นการลว่งหน้า ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

2. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชมุ  

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระ
เต็มมลูค่าแล้วจ านวน 849,080,000 หุ้น (หรือเท่ากบั 25,472,400 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกนัได้  

2) เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีก าหนดในข้อ 2.1 ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีถือหุ้น
จนถึงวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนัน้ๆ  

3. การเสนอวาระการประชมุ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดแูลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและระเบียบ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี หรือ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

2) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

3) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
4) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วย

เสียงท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดโดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั  

5) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  



6) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
7) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว  
8) เร่ืองอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นวา่ ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องบรรจเุป็นวาระ ซึง่คณะกรรมการ

บริษัทสามารถอธิบายเหตผุลตอ่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม  
9) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 
10) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดตอ่ได้  
11) เร่ืองท่ีเสนอภายหลงัจากระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า  

4. ขัน้ตอนการพิจารณา  

1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทท่ี  http://investor-th.thg.co.th/shareholder_meeting.html  และน าสง่
แบบพร้อมเอกสารประกอบไปยงัท่ีอยู่ดงันี ้
ส านักเลขานุการองค์กร  
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) (บัญชีหุ้น) 
โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
เอกสารทัง้หมดต้องน าสง่ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดโดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็น
ส าคญั  

2) เอกสารประกอบ 
3.1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 ซึง่มีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดงันี ้กรณีผู้ ถือหุ้นราย

เดียวเสนอวาระการประชมุ 
 

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม 
เป็นบุคคลธรรมดา  
ให้แนบหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
เป็นนิตบิุคคล  
ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือ
เดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงช่ือใน แบบเสนอวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
 

ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ให้ครบถ้วน

http://grammy.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/agm2016/20151001-grammy-agm2016-proposingagenda-th.pdf


ทัง้ (1) และ (2) และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะ (1) 
ของแบบให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม แบบเสนอวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า น าสง่บริษัท  

3.2) ข้อมลูประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  

3) กรณีส านกัเลขานกุารบริษัทพบวา่ข้อมลูหรือเอกสารท่ีได้รับไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน ส านกัเลขานกุาร
บริษัทจะแจ้งกลบัไปยงัผู้ ถือหุ้นภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับเอกสารและหากผู้ ถือหุ้นมิได้แก้ไข
ข้อมลูหรือเอกสารให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีส านกัเลขานกุารบริษัทก าหนดแจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้น ส านกั
เลขานกุารบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสม จะถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยระบใุนวาระดงักลา่ววา่เป็นเร่ืองเสนอโดยผู้ ถือหุ้น พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

5) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุ คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมทัง้
ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
http://investor-th.thg.co.th/  รวมทัง้แจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ  

 
เกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 

หลกัเกณฑ์เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า ส าหรับการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ของบริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน)  

1. วตัถปุระสงค์  

บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่า
เทียมกนัอนัเป็นนโยบายที่ส าคญัประการหนึ่งในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จงึได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การให้สิทธิผู้ ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า  

2. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระ
เต็มมลูค่าแล้วจ านวน 849,080,000 หุ้น (หรือเท่ากบั 25,472,400 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกนัได้  

2) เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีก าหนดในข้อ 2.1 ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีถือหุ้น
จนถึงวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนัน้ 

http://investor-th.thg.co.th/


3. การเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

บคุคลท่ีได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามดงันี ้ 

1) มีคณุสมบตัิถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2) มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและมีประวตัิการท างานท่ีดี  
3) ไม่เคยถกูถอดจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการ พนกังานหรือผู้มีอ านาจในการจดัการของหน่วยงาน  
4) เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอทุิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ไม่กระท าการ

ใดอนัมีลกัษณะ เป็นการเข้าไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอน ผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือเอือ้ประโยชน์ให้บคุคล หรือนิติบคุคลใดๆ ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

4. ขัน้ตอนการพิจารณา 

1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทลว่งหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทท่ี http://investor-
th.thg.co.th/shareholder_meeting.html    และน าสง่แบบพร้อมเอกสารประกอบไปยงัท่ีอยู่ดงันี ้ 
ส านักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) (บัญชีหุ้น) 
โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

2) เอกสารทัง้หมดต้องน าสง่ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดโดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็น
ส าคญั 

3) เอกสารประกอบ 
3.1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 ซึง่มีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดงันี ้

 

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
เป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานออกโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
เป็นนิตบิุคคล ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงช่ือใน แบบเสนอ
ชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ให้
ครบถ้วนทัง้ 3 ข้อและลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะข้อท่ี 
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1 และข้อท่ี 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวม แบบเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท น าสง่บริษัท  

3.2) ข้อมลูประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 

4) เลขานกุารบริษัทจะสง่รายชื่อท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดให้กบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน หลงัจากนัน้จะได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหาก
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ จงึจะบรรจรุายชื่อบคุคลดงักลา่วในวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

5) บคุคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุล
ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทท่ี http://investor-
th.thg.co.th/   รวมทัง้แจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ  

6) กรณีส านกัเลขานกุารบริษัทพบวา่ข้อมลูหรือเอกสารท่ีได้รับไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน ส านกั
เลขานกุารบริษัทจะแจ้งกลบัไปยงัผู้ ถือหุ้นภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับเอกสารและหากผู้
ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมลูหรือเอกสารให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีส านกัเลขานกุารบริษัทก าหนดแจ้งไป
ยงัผู้ ถือหุ้น ส านกัเลขานกุารบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นน าเสนอตอ่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
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