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หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 
บริษัท เฮลท์ลีด จ ำกัด (มหำชน) 

 
1.  วัตถุประสงค ์
     บริษัท เฮลท์ลีด จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท
ในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัท ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
ก ำหนด 
 
2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 2.1  เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีกำรเสนอวำระกำรประชุม โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำย
รำยรวมกันก็ได้ 

 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดในข้อ 2.1 ข้ำงต้นต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และยังคงถือ
หุ้นจ ำนวนดังกล่ำวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีนั้น 

 
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในกำรเสนอ 
 3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้ำระเบียบวำระกำรประชุม 
  (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ี

ก ำกับดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
หรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท 

  (2) เรื ่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ หรือ ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

  (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
  (4) เรื่องที่บริษัทได้ด ำเนินกำรหรือเริ่มด ำเนินกำรไปแล้ว 
  (5) เรื่องที่เกี่ยวกับด ำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับควำมผิดปกติ

ของเรื่องดังกล่ำว 
  (6) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอยำ่งมี

นัยส ำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม 
  (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้รับมติสนับสนุน

ด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยัง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

  (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรเสนอไม่ชดัเจน
คลุมเครือ หรือมีข้อควำมไม่ตรงกับควำมเป็นจริง 

  (9) เรื่องที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องบรรจุเป็นวำระ ซึ่งคณะกรรมกำรต้อง
มีเหตุผลที่สมควรและสำมำรถอธิบำยให้ผู้ถือหุ้นเข้ำใจได้ 
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  (10) เรื่องซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ด ำเนินกำร
ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมทุกครั้ง 

  (11) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมำไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดหรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดไว้ในเรื่องดังกล่ำว 

 3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
  (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ” โดย
สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้จำก website ของบริษัทที่ http://www.healthleadgroup.com 
พร้อมเอกสำรประกอบกำรยืนยันตัวตนอย่ำงถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องเสนอ
เพื่อทรำบ เพื่อพิจำรณำ หรือเพื่ออนุมัติ พร้อมสรุปสำระส ำคัญ และแนบเอกสำรและรำยละเอียด
โดยสังเขป หำกเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรำยละเอียดทุกเรื่องในแบบ
เสนอวำระกำรประชุมดังกล่ำว 

   กรณีเสนอวำระโดยผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกัน ใหผู้ถือหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนเองและลงรำย
มือช่ือไว้เป็นหลักฐำน และรวมส่งเอกสำรเป็นชุดเดียวกัน 

  (2) เลขำนุกำรบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสำร หรือหลักฐำนประกอบใน
เบื้องต้นก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป 

  (3) คณะกรรมกำรจะเป็นผู ้พิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมที ่เสนอโดยผู ้ถ ือหุ ้น เมื่อ
คณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่ำวให้บรรจุเข้ำเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี พร้อมกับระบุว ่ำเป็นวำระที ่เสนอโดยผู ้ถ ือหุ ้น ส่วนเร ื ่องที ่ไม ่ผ ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงเหตุผลของกำรไม่สำมำรถบรรจุวำระเรื่ องดังกล่ำวเป็น
วำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ทรำบในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด 

 
4. ช่องทำงในกำรเสนอ 
 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอวำระและเอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็นทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ดังนี้ มำยังเลขำนุกำรบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 3 ตุลำคม 2565 – 31 ธันวำคม 2565 โดยบริษัทจะถือตำมตรำประทับไปรษณีย์บนหน้ำซองไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม 
2565 
  เลขำนุกำรบริษัท 
  ที่อยู่บริษัท 275 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
หรืออำจแจ้งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรมำที่ email : companysecretary@healthleadgroup.com ก่อนสง่ต้นฉบับของ
แบบเสนอวำระพร้อมเอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

http://www.healthleadgroup.com/
mailto:companysecretary@healthleadgroup.com%20ก่อน
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5.  เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ  
  เอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี้พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือของ
นิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี) 

(1) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

(2) หลักฐำนกำรแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
 บุคคลธรรมดำ :  ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทำง หรือใบต่ำงด้ำว (กรณีเปน็ชำวต่ำงชำติ) ท่ียังไม่หมดอำยุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี
กำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว 

 นิติบุคคล : ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคล
ผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตร
ประจ ำตัวรำชกำร หรือใบขับขี่ หรอืหนังสือเดินทำง หรือใบต่ำงด้ำว (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) ท่ียังไม่หมดอำยุของผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล และรับรองโดยโน
ตำรีพับลคิในกรณีทีเ่ป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

  



แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
บริษัท เฮลท์ลีด จ ากัด (มหาชน) 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท…์…………………………………. โทรสาร………………………………………… E-mail………………………………………………………………….. 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เฮลท์ลดี จ ากัด (มหาชน) จ านวน ……………………………………………………………………...………………………….หุ้น 

 
 มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี…………………………………..………………………………… ดังนี ้

 

เรื่องที่เสนอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วัตถุประสงค์:             [    ] เพื่ออนุมัติ                                 [    ] เพื่อทราบ                               [    ] เพื่อพิจารณา 
 
โดยมเีหตผุลและรายละเอียดดังนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนขอ้เสนอข้างต้น จ านวน ………………………………………….. แผ่น 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกต้องแบะเป็นจริงทุก
ประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
 
  ลงช่ือ…………..……………….……………………………..ผู้ถือหุ้น 

                                                                        (                                                 ) 

           วันท่ี………………………………………………. 


