
หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ลวงหนา 

สําหรบัการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จาํกัด (มหาชน) 
  
 

วัตถุประสงค 

 เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปน
กรรมการไดลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี          
ในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด 
(มหาชน) จึงไดกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและช่ือกรรมการลวงหนา เพื่อชวย
กล่ันกรองใหไดระเบียบวาระท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ อยางแทจริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท 
 
1.  คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
ของ บริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เปนผูถือหุนรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันก็ได 
(2) มีสัดสวนการถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทฯ (ไมนอยกวา 10,750,000 หุน) โดยตองถือหุนถึงวันที่กําหนดปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการ
เขารวมประชุมผูถือหุน 
 

2.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมบรรจุเร่ืองดังตอไปนี้เปนวาระการประชุม 

(1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือ ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

(2) เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวาเปนเร่ืองไมเหมาะสม หรือไมเปนประโยชนตอบริษัทฯ หรือเปน
เร่ืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(3) เร่ืองที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

(4) เร่ืองที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
(5) เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 



(6) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1.  หรือเร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน ไมถูกตอง
หรือไมสามารถติดตอได 
 

3.  การเสนอชื่อกรรมการ 
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

(2) กรณีกรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระครบถวนตามที่บริษัทกําหนดและเปนไปตามแนวทาง
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(3) เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัท พรอมทั้งมีความทุมเทและสามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบ 
 

4.  ขั้นตอน / วิธีการพิจารณา 

 4.1  การเสนอระเบียบวาระประชุม 

(1) ในเบื้องตน เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมขอมูลตามหลักเกณฑที่กําหนดและดําเนินการตามขั้นตอน
ของบริษัทฯ เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

(2) เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมจะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ 
จะแจงในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนโดยระบุวาเปนระเบียบวาระท่ีเสนอโดย ผูถือหุน 

4.2  การเสนอชื่อกรรมการ 

(1) ในเบื้องตน เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความถูกตองครบถวนของขอมูลและคุณสมบัติของ
บุคคลที่ ได รับการเสนอช่ือเปนกรรมการ  และดําเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ  เพื่อเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

(2) บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดรับการเสนอช่ือในระเบียบวาระการเลือกต้ัง
กรรมการ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยระบุวาเปนบุคคล
ที่ไดรับการเสนอช่ือโดยผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหาะสมของเร่ืองที่เสนอ
โดยผูถือหุน ทั้งนี้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุดสําหรับบุคลที่ไมไดรับความเห็นชอบ
ใหเสนอช่ือหรือเร่ืองที่ไมไดบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะช้ีแจงเหตุผลใหผูถือหุนทราบ
ในการประชุมผูถือหุนตอไป 

 

 



5.  เอกสารหลักฐาน 

5.1  เอกสารหลักฐานการถือหุน  ไดแก  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือเอกสารหลักฐานจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย ประเทศไทย) จํากัด 

5.2  เอกสารหลักฐานของผูถือหุนทุกราย  กรณีรวมกันเสนอเร่ือง ไดแก 

(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  :  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 

(2) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล          :   สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือชื่อ
พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 

5.3  เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

(1) แบบฟอรมการใชสิทธิ์เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2565 

(2) กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกรายละเอียด
และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรงบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอหนึ่ง
ระเบียบวาระ ในการนี้ใหระบุชื่อผูถือหุนคนใดคนหนึ่งในกลุมเพื่อเปนตัวแทนผูรับการติดตอแทนผูถือ
หุนรวมกันทุกราย และใหถือวาการท่ีบริษัทฯ ติดตอกับผูถือหุนที่เปนตัวแทนที่ไดรับมอบหมายนั้น เปน
การติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือช่ือ 

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 

5.4   เอกสารประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

(1) แบบฟอรมการใชสิทธิ์เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2565 

(2) กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกรายละเอียด
และลงชทอไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอช่ือ
กรรมการหนึ่งคน ในการน้ีในการน้ีใหระบุชื่อผูถือหุนคนใดคนหน่ึงในกลุมเพื่อเปนตัวแทนผูรับการ
ติดตอแทนผูถือหุนรวมกันทุกราย และใหถือวาการท่ีบริษัทฯ ติดตอกับผูถือหุนที่เปนตัวแทนที่ไดรับ
มอบหมายนั้น เปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือช่ือ 

(3) แบบขอมูลของบุคคลผผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเขารับการคัดเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท               
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

(4) เอกสารที่เก่ียวของพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ไดแก 
หลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน/การฝกอบรม หลักฐานการถือหุนในบริษัท 

(5) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 



6.  ชองทางการรับเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ 

 เพื่ออํานวยความสะดวกผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนสามารถแจงเร่ือง โดยจัดสงตนฉบับเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ ที่ลงนามเปนลายลักษณอักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ภายในวันอังคาร ที่                            
15 กุมภาพันธ 2565 โดยสงมาท่ี 

เลขานุการบริษัท 
  บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)  
  เลขท่ี  442 ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพฯ 10160 

 หากทานมีขอสงสัยประการใดสามารถติดตอสอบถามไดที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท : 02-865-0044 ตอ 4000 
(ในเวลาทําการ 08.00 น. – 16.00 น.) หรือ sirilux.r@intermedthai.com 

 

7.  ระยะเวลาในการย่ืนเรื่อง 

 บริษัทฯ  เปดโอกาสให ผู ถือหุนสงขอเสนอดังกลาวขางตนได  ตั้ งแตวันที่  15 พฤศจิกายน  2564 –                      
15 กุมภาพันธ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 


