
หลักเกณฑก์ารใหส้ิทธิแกผู้่ถอืหุน้ในการเสนอระเบยีบวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2566 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากัด (มหาชน) 
  

 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการไดล้่วงหนา้ก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี          

ในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั 

(มหาชน) จึงไดก้ าหนดหลักเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการล่วงหนา้ เพื่ อช่วย

กลั่นกรองใหไ้ดร้ะเบียบวาระที่จะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่างแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

 
1.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ของ บรษิัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรอื หลายรายรวมกนัก็ได ้

(2) มีสัดส่วนการถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษิัทฯ (ไม่นอ้ยกวา่ 10,750,000 หุน้) โดยตอ้งถือหุน้ถึงวนัที่ก  าหนดปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธ์ิในการ

เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

 
2.  การเสนอระเบยีบวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 คณะกรรมการบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่บรรจเุรื่องดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ ไม่เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอืนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ  หรือเป็น

เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้



(6) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 1.  หรอืเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง

หรอืไม่สามารถติดต่อได ้

 

3.  การเสนอช่ือกรรมการ 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน 

(2) กรณีกรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนดและเป็นไปตามแนวทา ง
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(3) เป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณท์ี่สามารถเอือ้ประโยชนแ์ละเหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบรษิัท พรอ้มทัง้มีความทุ่มเทและสามารถอทุิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความ
รบัผิดชอบ 
 

4.  ขั้นตอน / วิธีการพจิารณา 

 4.1  การเสนอระเบียบวาระประชุม 

(1) ในเบือ้งตน้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดและด าเนินการตามขัน้ตอน
ของบรษิัทฯ เพื่อเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ 
จะแจง้ในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้โดยระบวุา่เป็นระเบียบวาระที่เสนอโดย ผูถื้อหุน้ 

4.2  การเสนอช่ือกรรมการ 

(1) ในเบือ้งตน้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลและคุณสมบัติของ
บุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และด าเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาตอ่ไป 

(2) บคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะไดร้บัการเสนอช่ือในระเบียบวาระการเลือกตัง้
กรรมการ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ โดยระบวุ่าเป็นบคุคล
ที่ไดร้บัการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหาะสมของเรื่องที่เสนอ
โดยผูถื้อหุน้ ทัง้นีค้  าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุส าหรบับุคลที่ไม่ไดร้บัความเห็นชอบ
ใหเ้สนอช่ือหรือเรื่องที่ไม่ไดบ้รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ บรษิัทฯ จะชีแ้จงเหตผุลใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

 

 



5.  เอกสารหลักฐาน 

5.1  เอกสารหลกัฐานการถือหุน้  ไดแ้ก่  หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ประเทศไทย) จ ากดั 

5.2  เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทกุราย  กรณีรวมกนัเสนอเรื่อง ไดแ้ก่ 

(1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา  :  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

(2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล          :   ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือช่ือ
พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

5.3  เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

(1) แบบฟอรม์การใชสิ้ทธ์ิเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2566 

(2) กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกรายละเอียด
และลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐานแลว้รงบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรม์ต่อการเสนอหนึ่ง
ระเบียบวาระ ในการนีใ้หร้ะบช่ืุอผูถื้อหุน้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผูร้บัการติดต่อแทนผูถื้อ
หุน้รว่มกนัทกุราย และใหถื้อวา่การที่บรษิัทฯ ติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ที่เป็นตวัแทนที่ไดร้บัมอบหมายนัน้ เป็น
การติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทกุรายที่ลงลายมือช่ือ 

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถา้มี) พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.4   เอกสารประกอบการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

(1) แบบฟอรม์การใชสิ้ทธ์ิเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

(2) กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกรายละเอียด
และลงชท่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรม์ต่อการเสนอช่ือ
กรรมการหนึ่งคน ในการนีใ้นการนีใ้ห้ระบุช่ือผูถื้อหุน้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผูร้บัการ
ติดต่อแทนผูถื้อหุน้ร่วมกันทุกราย และใหถื้อว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผูถื้อหุน้ที่เป็นตัวแทนที่ไดร้บั
มอบหมายนัน้ เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทกุรายที่ลงลายมือช่ือ 

(3) แบบขอ้มูลของบุคคลผผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเขา้รบัการคดัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท               
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 

(4) เอกสารที่เก่ียวขอ้งพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ไดแ้ก่ 
หลกัฐานการศกึษา ประวตัิการท างาน/การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุน้ในบรษิัท 

(5) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



6.  ช่องทางการรับเรื่องทีผู้่ถอืหุน้เสนอ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นสามารถแจง้เรื่อง โดยจดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐาน
ต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ภายในวัน พุธ ที่                              
15 กมุภาพนัธ ์2566 โดยส่งมาที่ 

เลขานกุารบรษิัท 
  บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน)  
  เลขที่  442 ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจรญิ  

กรุงเทพฯ 10160 

 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใดสามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ เลขานกุารบรษิัท โทรศพัท ์ : 02-865-0044 ต่อ 4000 
(ในเวลาท าการ 08.00 น. – 16.00 น.) หรอื sirilux.r@intermedthai.com 

 

7.  ระยะเวลาในการยืน่เรื่อง 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งขอเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ ตั้ งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน 2565 –                               
15 กุมภาพันธ ์2566 
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