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บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 

วัตถุประสงค ์
บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จ ากดั (มหาชน) ค านงึถงึความส าคญัของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการก ากับดูแล

กิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นไดร้ับการปฏิบัติอย่างเทา่เทยีมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดม้ีส่วนร่วมในการเสนอ
เรื่องที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชมุใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที1่/2565 ของบริษัทฯ  และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนที่จะมกีารจดัประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรยีมความ
พร้อมเพื่อน าวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการประชมุใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทต่อไป 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้
รับการพิจารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อ 

       เข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จะตอ้งเป็นผู้ 
       ถือหุ้นของบริษัท (ไมว่่าจะเปน็ผู้ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายราย) และเป็นการถือหุ้นอยา่งต่อเนื่อง นับ 

จากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรือ่งเพื่อบรรจใุนวาระประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี 
 

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจเุปน็วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น เป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู้ถือหุ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทจัดไวใ้ห้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้กรณีผู้ถอืหุ้นมีมากกวา่ 1 คน ผู้ถือหุ้น
ทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และลง
ลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชดุเดียวกัน 

2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเสนอวาระจะต้องระบุชือ่ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จ านวน
หุ้นที่ถือ ณ วันท่ีเสนอวาระ รวมทัง้รายละเอียดอื่นๆให้ครบถว้น 

2.3  เรื่องที่บริษัทฯจะไม่บรรจเุปน็ระเบียบวาระการประชุม 
(1)  เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคับ กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯมติที่ประชมุผู้
ถือหุ้น และหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 

(2)  เรื่องทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นเรื่องไม่เหมาะสม หรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 



 

2 

(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการบรษิัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่
ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคัญต่อผู้ถอืหุ้นโดยรวม 

(4)    เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(5)    เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
(6)   เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมคีุณสมบัติไม่ครบถว้นตามข้อ 1. หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล 

ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถตดิต่อได้ 
 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการบริษทั 
3.1 ระบุรายละเอียดของบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อให้เขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารง 

ต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่แบบฟอร์มก าหนด 
3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ต้องม ี

คุณสมบัติครบถว้น และไม่มีคุณสมบัติต้องหา้มตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดของ 
- พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด 
- พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ตลาดทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
- ข้อบังคับของบริษัทฯ 

3.3 มีความรู้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสม
กับลักษณะธุรกจิของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ด้านบริหารจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุข การแพทย์ 
การพยาบาล หรือเป็นผู้ทรงคุณวฒุิ ในสาขาอื่น เช่น ดา้นกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงินท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบริษัทฯ 
 

4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชือ่บุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาด ารง
ต าแหน่งเปน็กรรมการบริษทั ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐาน 
ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุฯ กรุณาดาว์นโหลดแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่ 

 สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th และสามารถเสนอได้ 
 ตั้งแตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชมุใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น
ได้ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา 

4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุน้ของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือ
รับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน แสดง
จ านวนหุ้นทีถ่ือหรือ ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.1.2     เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก ่

http://www.nonthavej.co.th/


 

3 

ก. กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง       
    (กรณเีป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

    ข. กรณีนิติบุคคล : ส าเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคลซึง่ออกให้ไม่เกนิ 1 เดือน  
        และส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

                                              ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรบัรอง 
                                                      ส าเนาถูกต้อง 

4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารบัการพิจารณาเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจดัไว้ใหใ้นเวบ็ไซด์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการท างาน เอกสาร
หลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) 

4.2 จัดส่งเอกสารอยา่งครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึ บริษัท
ภายใน วนัที่ 31 ธนัวาคม  2564 ตามที่อยู่ดงันี ้

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสัมพนัธ ์
บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จ ากัด (มหาชน) 
432 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 
5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเปน็วาระการประชุมและการพิจารณาการเสนอชือ่บุคคล

เพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการบริษทั เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น 

5.1  การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเปน็วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นหรือไม่ และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอถือเป็นที่สุด 
5.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ
บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เข้ารับพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวา่จะบรรจชุื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอถือเป็น
ที่สุด 

 
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเฉพาะค าขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มเีอกสารประกอบการ 

พิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอยา่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับน้ี และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 


