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แบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 24 ประจ าปี 2560 1 

บริษทัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ  ากดั (มหาชน) 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 

 
 

1. วนัท่ี _______________________ 

 
2. ขอ้มลูทัว่ไป  

ช่ือ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริษัท _______________________________________ 

กรุณาระบุช่ือผูติ้ดต่อในกรณีท่ีเป็นบริษัท __________________________________________  

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้

เลขท่ี __________________________ หมู่บา้น / อาคาร ___________________ 

หมู่ท่ี __________________________ ตรอก / ซอย ______________________ 

ถนน __________________________ ต าบล / แขวง ______________________ 

อ าเภอ / เขต ____________________ จงัหวดั ___________________________ 

รหสัไปรษณีย ์____________________ ประเทศ __________________________ 

โทรศพัท ์_______________________ โทรสาร __________________________ 

Email _____________________________________________________________ 

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทย ใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. จ านวนหุน้ท่ีถือครอง _________________________________________________หุน้ ซ่ึงเป็น

การถือหุน้อยา่งต่อเน่ือง นับจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจใุนวาระการประชุม หรือเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

 
4. วาระท่ีเสนอ 

4.1 วาระทัว่ไป 

เร่ืองท่ีเสนอ __________________________________________________________ 

วตัถุประสงค ์เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ

 

                                                 
1 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้แต่ละรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ

ลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 
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4.2 วาระการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

รายละเอียดของบุคคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพื่อรบัการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ : 

ช่ือ-นามสกุล _______________________________________________________ 

สญัชาติ  _______________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด  _______________________________________________________ 

ท่ีอยู ่  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ต าแหน่ง/สถานท่ีท างานปัจจุบนั ____________________________________________ 

 

วุฒิการศึกษา 

ปี  สถาบนัการศึกษา 

   

   

 
ประวติัการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไม่เคย เคย หลกัสตูร _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
ประวติัการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ปี  ต าแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน 

   

   

   

   

 
การถือหุน้ในบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

ไม่มี มี  จ านวน ___________________หุน้  

(รวมผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง คือคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  

 
5. เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มใบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัท 

5.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนยร์บั

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝาก

ทรพัยสิ์นแสดงจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ ไม่ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้  
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5.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท 

กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามท่ีไดล้ง

ช่ือในแบบขอเสนอน้ี พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน  ไม่ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน 

5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวติัการท างาน 

เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ เป็นตน้ 

ไดแ้นบหนังสือยนิยอมและเอกสาร ไม่ไดแ้นบหนังสือยนิยอมและเอกสาร 

 
6. ค ารบัรอง 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือฉบับน้ี 

ถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลักฐาน

ดงักล่าวได ้เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
 

ลายมือช่ือ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                         ) 

 
 

ลายมือช่ือ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                         ) 
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หนงัสือยนิยอม 2 

 
 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ________________________________ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

ใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดย ________________________________ 

(“ผูถื้อหุน้”) ตกลงใหค้วามยินยอมใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลง

ท าหน้าท่ีกรรมการของบริษัท หากไดร้บัการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า คุณสมบติัและรายละเอียดของขา้พเจา้ตามท่ีระบุโดยผูถื้อหุน้ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน

ประกอบต่างๆท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือฉบบัน้ี ถูกตอ้ง และเป็นจริงทุกประการ และขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผู้

มีคุณสมบติัท่ีพึงมี และไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มส าหรบัการเป็นกรรมการ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัท 

 
 
 

ลายมือช่ือ ___________________________________ บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

                               (                                                            ) 

 
วนัท่ี _______________________________________ 

 

                                                 
2 ใชส้ าหรบักรอกเฉพาะวาระการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเท่าน้ัน 


