แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 25 ประจําปี 2561
บริษ ัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จําก ัด (มหาชน)
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(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่ _______________________
2. ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริษัท _______________________________________
กรุณาระบุชื่อผูต้ ิดต่อในกรณีที่เป็ นบริษัท __________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้
เลขที่ __________________________
หมู่บา้ น / อาคาร ___________________
หมู่ที่ __________________________
ตรอก / ซอย ______________________
ถนน __________________________
ตําบล / แขวง ______________________
อําเภอ / เขต ____________________
จังหวัด ___________________________
รหัสไปรษณีย ์ ____________________
ประเทศ __________________________
โทรศัพท์ _______________________
โทรสาร __________________________
Email _____________________________________________________________

ที่อยูใ่ นต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย ให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. จํานวนหุน้ ที่ถือครอง _________________________________________________หุน้ ซึ่งเป็ น
การถือหุน้ อย่างต่อเนื่ อง นับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
4. วาระที่เสนอ
4.1 วาระทัว่ ไป
เรื่องที่เสนอ __________________________________________________________
วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณา
 เพื่อทราบ
รายละเอียดและเหตุผลประกอบ ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 มีเอกสารประกอบ

 ไม่มีเอกสารประกอบ

กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
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4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ :
ชื่อ-นามสกุล _______________________________________________________
สัญชาติ
_______________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด _______________________________________________________
_______________________________________________________
ที่อยู่
_______________________________________________________

ตําแหน่ ง/สถานที่ทาํ งานปั จจุบนั ____________________________________________
วุฒิการศึกษา
ปี

สถาบันการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ไม่เคย  เคย หลักสูตร _________________________________________
___________________________________________________________________

ประวัติการทํางาน (ย้อนหลัง 5 ปี )
ปี
ตําแหน่ ง/บริษัท/หน่ วยงาน

การถือหุน้ ในบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
 ไม่มี
 มี จํานวน ___________________หุน้
(รวมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
5. เอกสารหลักฐานที่ผถู้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
5.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบั
ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย หรื อ ผู้รับ ฝาก
ทรัพย์สินแสดงจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่ หรือ สําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
 ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
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5.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ทุ กรายที่ รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดํารง
ตําแหน่ งกรรมการบริษัท
กรณี บุ ค คลธรรมดา : สํ า เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล: สําเนาหนังสือรับรองนิ ติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลง
ชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 ได้แนบหลักฐานแสดงตน
 ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน
5.3 หนั งสือยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึ กษา การฝึ กอบรม ประวัติการทํางาน
เอกสารหลักฐานการถือหุน้ เป็ นต้น
 ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร  ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร
6. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆที่ แนบมาพร้อมหนั งสื อฉบับนี้
ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นจริ งทุ กประการ และยินยอมให้บ ริ ษั ทเปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลัก ฐาน
ดังกล่าวได้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

ลายมือชื่อ ___________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)
ลายมือชื่อ ___________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)

3

หนังสือยินยอม 2
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ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ________________________________ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท โดย ________________________________
(“ผูถ้ ือหุน้ ”) ตกลงให้ความยินยอมให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และตกลง
ทําหน้าที่กรรมการของบริษัท หากได้รบั การเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบต่างๆที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง และเป็ นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผู้
มีคุณสมบัติที่พึงมี และไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามสําหรับการเป็ นกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทที่ มีหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท

ลายมือชื่อ ___________________________________ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(
)
วันที่ _______________________________________
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ใช้สาํ หรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทเท่านั้น
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