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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2566 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้น ให้ได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2566 ของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
ท่ีจะน าวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2566 ของบริษทัต่อไป 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ล่วงหน้า ต่อทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
    ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูหุ้น้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.06 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทั 

1.3 ถือหุ้นบริษทัในจ านวนท่ีก าหนดตามขอ้ 1.2 ต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวนัท่ีเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

2. เง่ือนไขการเสนอวาระล่วงหน้าส าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2.1 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้น กรณี
ท่ีผูถื้อหุ้นมีมากกวา่ 1 คน ใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายท่ีเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีลงลายมือ
ช่ือทุกรายแลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  

2.2 ผูถื้อหุ้นท่ีเสนอวาระจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได ้จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ วนัท่ีเสนอวาระ ของผูถื้อหุน้ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 วาระทั่วไป 

ระบุช่ือวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ 

3.2 วาระการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งป็นกรรมการบริษัท 
3.2.1 รายละเอียดประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็น

กรรมการบริษทั ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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3.3.2 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถ้วนและไม่มีคุณสมบติัต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ ขอ้บงัคบับริษทั และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั 

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ  
ตั้งแต่ 1 ธนัวาคม 2565  - 14  มกราคม 2566 (45 วนั) 

5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2566 

5.1 ผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ท่ีผูถื้อหุ้น
ได้ลงลายมือช่ือแล้ว  (ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐาน
ดงัต่อไปน้ี เพื่อประกอบการพิจารณา 

5.1.1 เอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ  ไดแ้ก่ หนงัสือรับรอง
จากบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือ เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือ 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น แสดงจ านวน
หุน้ท่ีถือหรือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.1.2 เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 

ก.  กรณีบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ข.  กรณีนิติบุคคล: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.1.3 หนงัสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ
บริษัท และเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวติัการ
ท างาน เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น เป็นตน้ (เฉพาะวาระการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั) 

5.2 จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ตามขอ้ 5.1 โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน
วันที่ 14 มกราคม 2566 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 
ช้ัน 9 อาคาร C เลขที ่2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
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6.  วิธีการพจิารณา 

6.1 วาระทัว่ไป เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมหวัขอ้วาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอเขา้มา และ
น าเสนอต่อกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เพื่อพิจารณากลัน่กรอง ก่อนน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ต่อไป 

6.2 วาระการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมรายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณารายช่ือและคุณสมบติัของบุคคล
ท่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือ และน าผลการพิจารณาเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป 

กรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้น าวาระดังกล่าวหรือบุคคลท่ีเห็นสมควรเสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะบรรจุเร่ืองดงักล่าวอยู่ในวาระการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2566 ต่อไป 

บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเฉพาะค าขอท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น  มีเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพียงพอและไดส่้งอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ฉบบัน้ี และเป็นเร่ืองท่ีบริษทัเห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทและผูถื้อหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องก าหนด กรณี
คณะกรรมการบริษทัลงความเห็นไม่น าขอ้เสนอหรือรายช่ือดงักล่าวบรรจุอยูใ่นวาระการประชุม บริษทัจะ
ช้ีแจงเหตุผลต่อผูถื้อหุ้นท่ีเสนอวาระหรือรายช่ือบุคคลนั้นและรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2566 เพื่อทราบต่อไป 
 
เอกสารแนบ : 1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2566 
  2. แบบฟอร์มหนงัสือยินยอมให้เสนอช่ือเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 


