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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 

กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 

 

วัตถุประสงค ์

 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัของงการฏิิบัติตองู้ถถองห้ถนงยอางททอา

ททียมกัน รวมทั้งสองทสริมการก ากับด้แลกิจการที่ดี จึงทห็นควรทฏิดโงกาสใหถู้ถถองห้ถนไดถมีสอวนรอวมในการทสนงทรอ่งงที่ทห็นวอาส าคัข

และควรบรรจ้ทฏ็นวาระในกาฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถนฏระจ าฏีองงบริษัท และทสนงชอ่งบ้คคลที่มีความร้ถ ความ สามารถและ

ค้ณสมบัติที่ทหมาะสมทพอ่งรับการพิจารณาทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัทลอวงหนถากองนที่จะมีการจัดฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถนอึ้น ทพอ่ง

คณะกรรมการบริษัทจะไดถพิจารณากลั่นกรงง และทตรียมความพรถงมทพอ่งน าวาระทีู่้ถถองห้ถนทสนงมานั้น ก าหนดทฏ็นวาระการ

ฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถนฏระจ าฏีองงบริษัทตองไฏ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ู้ถถองห้ถนองงบริษัทที่ฏระสงค์จะทสนงทรอ่งงทพอ่งบรรจ้ทฏ็นวาระการฏระช้มหรองทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการทลองกตั้ง

ทฏ็นกรรมการบริษัทในการฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถน จะตถงงทฏ็นู้ถถองห้ถนองงบริษัทไมอวอาจะทฏ็นู้ถถองห้ถนรายทดียวหรองหลายรายที่ถอง

ห้ถนรวมกันแลถวไมอนถงยกวอารถงยละ 5 องงจ านวนสิทธิงงกทสียงท้ังหมดองงบริษัท 

 

2. เง่ือนไขการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

2.1 ู้ถถองห้ถนจะตถงงทสนงวาระการฏระช้มหรองทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัท ทพอ่งบรรจ้

ทฏ็นวาระการฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถนทฏ็นหนังสองลงลายมองชอ่งู้ถถองห้ถนโดยใชถแบบฟงร์มที่บริษัทจั ดไวถใหถ ทั้งนี้ กรณีู้ถถองห้ถนมี

มากกวอา 1 คน ู้ถถองห้ถนท้กรายตถงงกรงกแบบฟงร์มการทสนงวาระการฏระช้มหรองทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการพิจารณาด ารง

ต าแหนองทฏ็นกรรมการบริษัท ทพอ่งบรรจ้ทฏ็นวาระการฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถน และลงลายมอ่งชอ่งแลถวรวบรวบรวมสองทฏ็นช้ดทดียวกัน 

2.2 ู้ถถองห้ถนท่ีทสนงวาระจะตถงงระบ้ชอ่ง นามสก้ลองงู้ถถองห้ถน ที่งย้อ หมายทลอโทรศัพท์ตดิตอง จ านวนห้ถนท่ีถอง ณ วันที่

ทสนงวาระ รวมทั้งรายละทงียดงอ่นๆ ใหถครบถถวน 

 

3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ไดถแกอ 

ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป 

 ระบ้ชอ่งวาระพรถงมรายละทงียดและทหตู้ลฏระกงบ 
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ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 1) ระบ้รายละทงียดองงบ้คคลที่ตถงงการทสนงชอ่งใหถทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัท ซึ่งตถงงมี

ค้ณสมบัติครบถถวนและไมอมีค้ณสมบัติตถงงหถามตามหลักทกณฑ์ที่ก าหนด โดย 

  -  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยอ 

  -  ตลาดหลักทรัพย์แหองฏระททศไทย 

  -  พระราชบัขขัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

  -  พระราชบัขขัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 

  -  อถงบังคับบริษัท 

  

4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเ พ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานต่างๆ 

 4.1 ู้ถถองห้ถนจะตถงงจัดสองตถนฉบับแบบฟงร์มการทสนงวาระการฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถนไดถลงลายมองชอ่งแลถว พรถงม

ทงกสารหลักฐานดังตองไฏนี้ทพอ่งฏระกงบการพิจารณา 

  4.1.1 ทงกสารหลักฐานการถองห้ถนองงู้ถถองห้ถนท้กรายที่รวมกันทสนงวาระ ไดถแกอ หนังสองรับรงงจากบริษัท

หลักทรัพย์ หรองทงกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แหองฏระททศไทย หรองบริษัท ศ้นย์รับฝากหลักทรัพย์ (ฏระททศไทย) จ ากัด 

หรองู้ถรับฝากทรัพย์สินแสดงจ านวนห้ถนท่ีถองงย้อ หรองส าทนาใบห้ถนท่ีลงนามรับรงงส าทนาถ้กตถงง 

  4.1.2 ทงกสารหลักฐานองงู้ถถองห้ถนท้กรายที่รวมกันทสนงวาระ ไดถแกอ 

   1) กรณีบ้คคลธรรมดา 

   ส าทนาบัตรฏระจ าตัวฏระชาชน หรองหนังสองทดินทาง (กรณีทฏ็นชาวตอางฏระททศ) พรถงมลงนาม

รับรงงส าทนาถ้กตถงง 

   2) กรณีนิติบ้คคล 

   ส าทนาหนังสองรับรงงนิติบ้คคลซึ่งงงกไมอทกิน 1 ทดองน และส าทนาบัตรฏระจ าตัวฏระชาชน หรอง

หนังสองทดินทาง (กรณีทฏ็นชาวตอางฏระททศ) องงกรรมการู้ถมีง านาจลงนามที่ไดถลงชอ่งในแบบอถงทสนงนี้ พรถงมรับรงงส าทนา

ถ้กตถงง 

  4.1.3 หนังสองยินยงมองงบ้คคลที่ไดถรับการทสนงชอ่งใหถทอถารับการทลองกตั้งทพอ่งด ารงต าแหนองกรรมการบริษัท 

ตามแบบฟงร์มที่บริษัทจัดไวถใหถและทงกสารที่ทกี่ยวอถงง ไดถแกอ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกงบรม ฏระวัติการท างานทงกสาร

หลักฐานการถองห้ถน ทฏ็นตถน (ทฉพาะวาระการทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัท) 

 4.2 จัดสองทงกสารงยอางครบถถวนและสมบ้รณ์ตามอถง 4.1 ทางไฏรษณีย์ลงทะทบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 14 

ก้มภาพันธ์ 2566 ตามที่งย้อ ดังน้ี 

 ส านักงานบริษัท 

 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แอวงลาดยาว ทอตจต้จักร กร้งททพมหานคร 10900 
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 5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุม และการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 5.1 กาพิจารณาการบรรจ้อถงทสนงแนะทฏ็นวาระการฏระช้ม 

 คณะกรรมการตรวจสงบจะทฏ็นู้ถกลั่นกรงงอถงทสนงแนะกองนน าทสนงตองคณะกรรมการบริษัททพอ่งพิจารณาวอาจะ

บรรจ้ทฏ็นวาระการฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถนหรองไมอ และความทห็นองงคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอถงทสนงถองทฏ็นที่ส้ด 

 5.2 การพิจารณาการทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคอาตงบแทนจะทฏ็นู้ถพิจารณากลั่นกรงงค้ณสมบัติองงบค้คลทีไ่ดถรบั

การทสนงชอ่งทพอ่งทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัทกองนน าทสนงตองคณะกรรมการบริษัท ทพอ่งพิจารณาวอาจะบรรจ้ชอ่งบ้คคล

นั้นๆ ลงในวาระทลองกตั้งกรรมการในการฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถนหรองไมอ และความทห็นองงคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา

อถงทสนงถองทฏ็นทีส่้ด 

 ทั้งนี้ บริษัทองงสงวนสิทธิที่จะพิจารณาทฉพาะค าองที่กรงกอถงความครบถถวน มีทงกสารฏระกงบการพิจารณา

ทพียงพง และไดถสองงยอางถ้กตถงงตามหลักทกณฑ์ฉบับนี้ และทฏ็นทรอ่งงที่บริษัททห็นวอาทฏ็นฏระโยชน์ตองบริษัทและู้ถถองห้ถนโดยรวม 

และทฏ็นไฏตามที่กฎหมายและระทบียบตอางๆ ที่ทกี่ยวอถงงก าหนด 

 กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความทห็นไมอน าอถงทสนงดังกลอาวบรรจ้ทฏ็นวาระหรองไมอทสนงชอ่งบ้คคลู้ถที่ไดถรับการทสนง

ชอ่งทพอ่งทอถารับการพิจารณาด ารงต าแหนองกรรมการบริษัททพอ่งพิจารณาในวาระทลองกตั้งกรรมการ จะตถงงมีทหตู้ลพงสมควร 

พรถงมท้ังช้ีแจงทหตู้ลตองู้ถถองห้ถนท่ีทสนงวาระหรองชอ่งบ้คคลตองไฏ 

_____________________________________ 
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 25661 

 

 

1. วันท่ี................................................................... 

2. อถงม้ลทั่วไฏ 

ชอ่ง – นามสกล้ (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท................................................................................................. 

 กร้ณาระบ้ชอ่งู้ถตดิตองในกรณีที่ทฏน็บริษัท..................................................................................................... 

 ที่งย้อฏัจจ้บันท่ีติดตองไดถ 

 ทลอท่ี...................หม้อบถาน/งาคาร...................................หม้อที.่.................ตรงก/ซงย……………….………… 

 ถนน...............................ต าบล/แอวง........................................ง าทภง/ทอต................................................... 

 จังหวัด........................................รหัสไฏรษณยี์............................ฏระททศ.................................................... 

 โทรศัพท.์...........................................โทรสาร....................................Email………………………………….. 

 ที่งย้อในตอางฏระททศ (กรณีบ้คคลที่มิไดถมีสขัชาติไทย ใหถระบ้ท่ีงย้อท่ีตดิตองไดถในตอางฏระททศ) 

 ................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

3. จ านวนห้ถนท่ีถองครงง.......................................................ห้ถน 

4. วาระที่ทสนง 

 4.1 วาระทั่วไฏ 

 ทรอ่งงที่ทสนง.............................................................................................................................................. 

 วัตถ้ฏระสงค์   ทพอ่งพิจารณา   ทพอ่งทราบ 

 รายละทงียดและทหตู้ ลฏระกงบ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................. 

     มีทงกสารฏระกงบ  ไมอมีทงกสารฏระกงบ 

 
1กรณีู้ถถองห้ถนหลายรายรวมกันทสนงวาระ ู้ถถองห้ถนแตอละรายตถงงกรงกแบบฟงร์มการทสนงวาระการฏระช้มสามัขู้ถถองห้ถน และ

ลงชอ่งไวถทฏ็นหลักฐาน แลถวรวบรวมสองทฏ็นช้ดทดียวกัน 
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 4.2 วาระการทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบรษิัท 

 รายละทงียดองงบ้คคลที่ฏระสงค์จะทสนงชอ่งทพอ่งรับการพิจารณาทลองกตั้งทฏ็นกรรมการ 

 -  ชอ่ง – นามสก้ล  ...............................................................................  

 -  สัขชาต ิ .............................................................................. 

 -  วัน/ทดองน/ฏีทกดิ ............................................................................................ 

 -  สถานภาพการสมรส  โสด   สมรส  หยอารถาง 

 -  ค้อสมรสชอ่ง  .................................................................................... 

 -  ที่งย้อ   ........................................................................................................................ 

    ....................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................... 

 -  ต าแหนอง/สถานท่ีท างานฏัจจ้บัน ............................................................................................................... 

    ....................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................... 

 -  ว้ฒิการศึกษา 

ฏีท่ีส าทรจ็ สถาบัน ชอ่งค้ณว้ฒิและสาอาวิชาทงก 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

 -  ฏระวัติการฝึกงบรมสมาคมสองทสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ไมอทคย  ทคย หลักส้ตร ........................................................................................................ 

      .......................................................................................... 

      .......................................................................................... 

      .......................................................................................... 

 -  ฏระวัติการท างาน (ยถงนหลัง 5 ฏี) 

ตั้งแตอ พ.ศ. ถึง พ.ศ. บริษัท ต าแหนอง 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

.................................. ........................................................ ............................................................... 

.................................. ........................................................ ............................................................... 
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 -  การถองห้ถนในบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

   ไมอม ี  มี จ านวน.......................................ห้ถน ณ วันท่ี........................................ 

 (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

5. ทงกสารหลักฐานทีู่้ถถองห้ถนตถงงแนบพรถงมใบองทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการทลองกตั้งใหถด ารงต าแหนองกรรมการบริษัท 

 5.1 หลักฐานการถองห้ถน ไดถแกอ หนังสองรับรงงจากบริษัทหลักทรัพย์ หรองหลักฐานงอ่นจากบริษัท ศ้นย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ฏระททศไทย) จ ากัด หรองตลาดหลักทรัพย์แหองฏระททศไทย หรองู้ถรับฝากทรัพย์สินแสดงจ านวนห้ถนทีู่้ถถองห้ถนถองงย้อ 

หรองส าทนาใบห้ถนท่ีลงนามรับรงงส าทนาถ้กตถงง 

   ไดถแนบหลักฐานการถองห้ถน   ไมอไดถแนบหลักฐานการถองห้ถน 

 5.2 หลักฐานการแสดงตนองงู้ถถองห้ถนท้กรายที่รอวมกันทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการพิจารณาด ารงต าแหนองกรรมการ

บริษัท 

 กรณีบ้คคลธรรมดา 

 ส าทนาบัตรฏระจ าตัวฏระชาชน หรองหนังสองทดินทาง (กรณีทฏ็นชาวตอางฏระททศ) พรถงมลงนามรับรงงส าทนาถ้กตถงง 

 กรณีนิติบ้คคล 

 ส าทนาหนังสองรับรงงนิติบ้คคลซึ่งงงกไมอทกิน 1 ทดองน และส าทนาบัตรฏระจ าตัวฏระชาชน หรองหนังสองทดินทาง (กรณี

ทฏ็นชาวตอางฏระททศ) องงกรรมการู้ถมีง านาจลงนามที่ไดถลงชอ่งในแบบองทสนงนี้ พรถงมรับรงงส าทนาถ้กตถงง 

   ไดถแนบหลักฐานการแสดงตัวตน  ไมอไดถแนบหลักฐานการแสดงตัวตน 

 

 5.3 หนังสองยินยงมองงบ้คคลที่ไดถรับการทสนงชอ่งใหถทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัทและทงกสารที่ทกี่ยวอถงง 

ไดถแกอ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกงบรม ฏระวัติการท างาน ทงกสารหลักฐานการถองครงงห้ถน ทฏ็นตถน 

 ไดถแนบหนังสองยินยงมและทงกสาร  ไมอไดถแนบหนังสองยินยงมและทงกสาร 

 

6. ค ารับรงง 

 อถาพทจถาองรับรงงวอาอถงม้ลอถางตถน และทงกสารหลักฐานฏระกงบตอางๆ ท่ีแนบมาพรถงมหนังสองฉบับนี้ ถ้กตถงงครบถถวน

และทฏ็นจริงท้กฏระการ และยินยงมใหถบริษัททฏิดทูยอถงม้ลหรองทงกสารหลักฐานดังกลอาวไดถ ทพอ่งทฏ็นหลักฐาน อถาพทจถาไดถลง

ลายมองชอ่งไวถทฏ็นส าคัข 

 

 

       ลายมองชอ่ง.................................................ู้ถถองห้ถน 

        (..................................................) 
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หนังสือยินยอม 2 

 

 อถาพทจถา นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... ซึ่งทฏ็นบ้คคลที่ไดถรับการ

พิจารณาทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัท โดย..........................................................(“ู้ถถองห้ถน”) ตกลงใหถความยินยงมใหถ

ู้ถถองห้ถนทสนงชอ่งทพอ่งรับการพิจารณาทลองกตั้งทฏ็นกรรมการ และตกลงท าหนถาท่ีกรรมการองงบริษัท หากไดถรับการทลองกตั้งจากที่

ฏระช้มู้ถถองห้ถน 

 

 อถาพทจถาองรับรงงวอา ค้ณสมบัติและรายละทงียดองงอถาพทจถาตามที่ระบ้โดยู้ถถองห้ถน รวมทั้งทงกสารหลักฐานฏระกงบ

ตอางๆ ท่ีแนบมาพรถงมหนังสองฉบับนี ้ถ้กตถงงและทฏ็นจริงท้กฏระการ และองรับรงงวอา อถาพทจถาทฏ็นู้ถมีค้ณสมบัติที่พึงมี และไมอมี

ค้ณสมบัติตถงงหถามส าหรับการทฏ็นกรรมการ ตามกฎหมายวอาดถวยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายทกี่ยวกับบริษัทที่มี

หลักทรัพย์จดทะทบียนในตลาดหลักทรัพย์แหองฏระททศไทย กฎหมายวอาดถวยบริษัทมหาชนจ ากัด และอถงบังคับองงบริษัท 

 

 

     ลายมองชอ่ง..................................................บ้คลที่ไดถรับการทสนงชอ่ง 

      (...................................................) 

     วันท่ี..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ใชถส าหรับกรงกทฉพาะวาระการทสนงชอ่งบ้คคลทพอ่งทอถารับการทลองกตั้งทฏ็นกรรมการบริษัทททอานั้น 


