ที่ ชพ.(2) 4568/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ร่ วมเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2562 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และชื่อกรรมการล่วงหน้า

บริ ษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) (CMR) ขอเรี ยนให้ทราบว่า เพื่อเป็ นการส่ ง
เสริ มการกำากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ร่ วมเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2562 เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงดาวน์โหลดแบบคำาขอที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซด์
ของบริ ษทั ที่ http://www.lanna-hospital.com ภายใต้ หมวดข้ อมูลนักลงทุน (Investor Relations)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทย์ดุสิต ศรี สกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
สำานักผูอ้ าำ นวยการ
โทรศัพท์ 053-999701
โทรสาร 053-999799
G; Grant of Opportunity

หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น และชื่ อกรรมการล่ วงหน้ า
วัตถุประสงค์
บริ ษทั ฯ ได้คาำ นึงถึงความสำาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึง
มีนโยบายคือ ก่อนการประชุมสามัญูผถู ้ ือหุน้ ประจำาปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถนำาเสนอวาระที่เห็นว่า
เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุม รวมทั้งให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา
และเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำาหนด
หลักเกณฑ์
1.
คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิในการเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อเสนอชื่อกรรมการ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุม หรื อเสนอชื่อกรรมการ จะต้องถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของหุน้ บริ ษทั ทั้งหมด โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับ
จากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าว เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุน้ จนถึงวันที่จดั การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
2.
การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติค รบถ้ว นตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ ี สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “คำาขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2562” หรื อ “คำาขอ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2562” พร้อมทั้งให้ผถู ้ ือหุน้ แนบเอกสารหลัก
ฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่อยูด่ งั นี้
นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั เชียงใหม่ รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนสุ ขเกษม ตำาบลป่ าตัน แขวงนครพิงค์
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
3.
เรื่ องที่เสนอต้องเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นประโยชน์ต ่อบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ และอยูใ่ นอำานาจการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ที่สามารถดำาเนินการได้ตามกฎหมาย
4.
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง มีความรู ้ความสามารถที่สาำ คัญต่อธุรกิจของบริ ษทั ,
ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจำากัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
5.
การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถือเป็ นที่ยตุ ิ
6.
เรื่ อง/ หรื อบุคคลที่เสนอ ที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุเป็ นระเบียบการประชุม
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ส่วนเรื่ อง/ หรื อบุคคลที่เสนอ ที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบภายในเดือนมีนาคม 2562
***
***

ดาวโหลด :
ดาวโหลด :

คำาขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2562
คำาขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2562

