
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัท 

เกณฑก์ารเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ 
 

หลกัเกณฑเ์รื่องการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีของ บรษัิท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (มหาชน)  

1. วตัถปุระสงค ์ 

บรษัิท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่า

เทียมกนัอนัเป็นนโยบายที่สาํคญัประการหนึ่งในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี บรษัิทฯ จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์น

การใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ ในการเสนอวาระการประชมุ เป็นการลว่งหนา้ สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

2. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชมุ  

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทที่มีสดัสว่นการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 ของจาํนวนหุน้ที่ออกจาํหนา่ยและชาํระ

เต็มมลูค่าแลว้จาํนวน 849,080,000 หุน้ (หรือเท่ากบั 25,472,400 หุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือ

หลายรายรวมกนัได ้ 

2) เป็นผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้ตามสดัสว่นที่กาํหนดในขอ้ 2.1 ต่อเนื่องกนัไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัที่ถือหุน้

จนถึงวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อกาํหนดสิทธิในการเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีนัน้ๆ  

3. การเสนอวาระการประชมุ  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการพจิารณาประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

1) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

กาํกบัดแูลบรษัิทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและระเบียบ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ การกาํกบั

ดแูลกิจการที่ดี หรือ จรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

2) เรื่องที่เป็นอาํนาจบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมี

นยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออาํนาจที่บรษัิทฯ จะดาํเนินการได ้

4) เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ย

เสียงที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดโดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ได้

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั  

5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  



6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  

7) เรื่องที่บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการแลว้  

8) เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจาํเป็นที่ตอ้งบรรจเุป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการ

บรษัิทสามารถอธิบายเหตผุลต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม  

9) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 

10) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้ 

11) เรื่องที่เสนอภายหลงัจากระยะเวลาที่บรษัิทกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุลว่งหนา้  

4. ขัน้ตอนการพิจารณา  

1) ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวนโ์หลด แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ลว่งหนา้ ไดจ้ากเว็บไซตบ์รษัิทที่ http://www.thg.co.th/th/investor-relations/shareholders-meeting 

และนาํสง่แบบพรอ้มเอกสารประกอบไปยงัที่อยู่ดงันี ้

สาํนักเลขานุการองคก์ร  

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (มหาชน) 

โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง 611 ถนนบาํรุงเมือง  

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  

กรุงเทพมหานคร 10100  

1) เอกสารทัง้หมดตอ้งนาํสง่ภายในระยะเวลาที่บรษัิทกาํหนดโดยจะยึดถือวนัที่ประทบัตราไปรษณียากรเป็น

สาํคญั  

2) เอกสารประกอบ 

3.1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดงันี ้กรณีผูถื้อหุน้ราย

เดียวเสนอวาระการประชมุ 
 

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม 

เป็นบุคคลธรรมดา  

ใหแ้นบหนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และสาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

เป็นนิติบุคคล  

ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองนติิบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอื

เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที่ไดล้งชื่อใน แบบเสนอวาระการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ ใหค้รบถว้น



ทัง้ (1) และ (2) และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที ่2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะ (1) 

ของแบบใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม แบบเสนอวาระการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ นาํสง่บรษัิท  

3.2) ขอ้มลูประกอบการพิจารณา (ถา้มี)  

3) กรณีสาํนกัเลขานกุารบรษัิทพบว่าขอ้มลูหรือเอกสารที่ไดร้บัไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น สาํนกัเลขานกุาร

บรษัิทจะแจง้กลบัไปยงัผูถื้อหุน้ภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากวนัที่ไดร้บัเอกสารและหากผูถื้อหุน้มิไดแ้กไ้ข

ขอ้มลูหรือเอกสารใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาที่สาํนกัเลขานกุารบรษัิทกาํหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุน้ สาํนกั

เลขานกุารบรษัิทขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้เสนอของผูถื้อหุน้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

4) เรื่องที่คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสม จะถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ โดยระบใุนวาระดงักลา่วว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผูถื้อหุน้ พรอ้ม

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท  

5) เรื่องที่คณะกรรมการบรษัิทไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุ คณะกรรมการจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พรอ้มทัง้

ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ 

http://www.thg.co.th/th/investor-relations รวมทัง้แจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุ  

 
เกณฑก์ารเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท 

 

หลกัเกณฑเ์รื่องการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ สาํหรบัการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ของบรษัิท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (มหาชน)  

1. วตัถปุระสงค ์ 

บรษัิท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่า

เทียมกนัอนัเป็นนโยบายที่สาํคญัประการหนึ่งในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี บรษัิทฯ จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์น

การใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ ในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้  

2. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทที่มีสดัสว่นการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 ของจาํนวนหุน้ที่ออกจาํหนา่ยและชาํระ

เต็มมลูค่าแลว้จาํนวน 849,080,000 หุน้ (หรือเท่ากบั 25,472,400 หุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือ

หลายรายรวมกนัได ้ 

2) เป็นผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้ตามสดัสว่นที่กาํหนดในขอ้ 2.1 ต่อเนื่องกนัไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัที่ถือหุน้

จนถึงวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อกาํหนดสิทธิในการเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีนัน้ 



3. การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท 

บคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงันี ้ 

1) มีคณุสมบติัถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิท 

2) มีความรู ้ความสามารถที่เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกจิของบรษัิทและมีประวติัการทาํงานที่ดี  

3) ไม่เคยถกูถอดจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังานหรือผูมี้อาํนาจในการจดัการของหน่วยงาน  

4) เป็นผูมี้ความสนใจในกิจการของบรษัิทฯ และสามารถอทุิศเวลาใหบ้รษัิทฯ ไดอ้ย่างเพียงพอ ไม่กระทาํการ

ใดอนัมีลกัษณะ เป็นการเขา้ไปบรหิารหรือจดัการใดๆ ในบรษัิทฯ ในลกัษณะที่มีผลบั่นทอน ผลประโยชน์

ของบรษัิทฯ หรือเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคล หรือนิติบคุคลใดๆ ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น  

4. ขัน้ตอนการพิจารณา 

2) ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวนโ์หลด แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบรษัิทลว่งหนา้ ไดจ้ากเว็บไซตบ์รษัิทที่ http://www.thg.co.th/th/investor-

relations/shareholders-meeting และนาํสง่แบบพรอ้มเอกสารประกอบไปยงัที่อยู่ดงันี ้ 

สาํนักเลขานุการบริษัท  

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (มหาชน)  

โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง 611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  

3) เอกสารทัง้หมดตอ้งนาํสง่ภายในระยะเวลาที่บรษัิทกาํหนดโดยจะยึดถือวนัที่ประทบัตราไปรษณียากรเป็น

สาํคญั 

4) เอกสารประกอบ 

3.1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดงันี ้
 

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

เป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้นบหนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานออกโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

เป็นนิติบุคคล ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือ

สาํเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที่ไดล้งชื่อใน แบบเสนอ

ชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 

กรณีทีผู่้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  

ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท ให้

ครบถว้นทัง้ 3 ขอ้และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะขอ้ที่ 



1 และขอ้ที่ 2 ของแบบใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวม แบบเสนอชื่อ

บคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท นาํสง่บรษัิท  

3.2) ขอ้มลูประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ (ถา้มี) 

5) เลขานกุารบรษัิทจะสง่รายชื่อที่มีคณุสมบติัตามที่กาํหนดใหก้บัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาก่อน หลงัจากนัน้จะไดน้าํเสนอคณะกรรมการบรษัิท โดยหาก

คณะกรรมการบรษัิทอนมุติั จึงจะบรรจรุายชื่อบคุคลดงักลา่วในวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท  

6) บคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุล

ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ website ของบรษัิทที่ 

http://www.thg.co.th/th/investor-relations รวมทัง้แจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุ  

7) กรณีสาํนกัเลขานกุารบรษัิทพบว่าขอ้มลูหรือเอกสารที่ไดร้บัไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น สาํนกั

เลขานกุารบรษัิทจะแจง้กลบัไปยงัผูถื้อหุน้ภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากวนัที่ไดร้บัเอกสารและหากผู้

ถือหุน้มิไดแ้กไ้ขขอ้มลูหรือเอกสารใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาที่สาํนกัเลขานกุารบรษัิทกาํหนดแจง้ไป

ยงัผูถื้อหุน้ สาํนกัเลขานกุารบรษัิทขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้เสนอของผูถื้อหุน้นาํเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
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