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วาระที� 2  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปีรอบบัญชีสิ �นสุด  ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงค์และเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบการเงนิ

สําหรับปีสิ �นสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษัทที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

อนมุตั ิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมตัิงบ

การเงนิสําหรับปีรอบบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนมุติังบการเงินสาํหรับปีรอบบญัชี

สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ซึ�งผ่านการพจิารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ข้อมลูงบการเงินเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท สรุปได้ดงันี �          หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2564 2563 2564 2563 

สนิทรัพย์รวม 26,383.76 16,527.30 18,200.77 13,174.48 

หนี �สนิรวม 12,078.12 8,900.99 7,787.15 6,983.60 

สว่นของผู้ถือหุ้นรวม 14,305.64 7,626.31 10,413.62 6,190.88 

รายได้รวม 21,529.40 9,014.36 12,888.95 5,536.58 

กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 6,846.00 1,229.40 5,047.02 1,222.24 

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.75 0.49 2.02 0.49 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2664 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ�งได้

จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี � 

การลงมติ วาระนี �ต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินหลงัหกัภาษี

และสํารองตามกฎหมายแล้วของงบการเงนิเฉพาะกิจการ หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการจา่ยเงนิปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน

ของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั �งนี �ในปี 2564 บริษัทมี

กําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 5,047.02 ล้านบาท สาํหรับจดัสรรจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลเป็น  เงนิสดในอัตราหุ้น

ละ 1.20  บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงนิ 2,992.50  ล้านบาท ทั �งนี � บริษัทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื�อเดือนกันยายน 2564 

ในอัตราหุ้ นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 498.75 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ�มอีกในอตัราหุ้ นละ 1.00 บาท 

หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 2,493.75  ล้านบาท เงนิปันผลทั �งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามอตัราที�กฎหมายกําหนด 

โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงนิปันผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที� 25 

พฤษภาคม 2565 อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากที�ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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ที่ BCH.034/2565 
          วนัที่ 24 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ 
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (“BCH”) 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1.   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code  
2. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
3. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
4. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
5. ขอ้ปฎิบตัิส  าหรบัการเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
6. ขอ้บงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชมุผูถ้ือหุน้และการลงคะแนนเสียง 
7. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
8. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชี 
9. ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” 
10. แผนที่ตัง้ของสถานที่จดัประชมุ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติก าหนดใหมี้การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2565  ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 9.30 น.) โดยด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะ
ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมของบริษัท ชัน้ 17 โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบรุี เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

 

วาระที ่1  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที� 2  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปีรอบบัญชีสิ �นสุด  ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงค์และเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบการเงนิ

สําหรับปีสิ �นสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษัทที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

อนมุตั ิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมตัิงบ

การเงนิสําหรับปีรอบบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนมุติังบการเงินสาํหรับปีรอบบญัชี

สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ซึ�งผ่านการพจิารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ข้อมลูงบการเงินเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท สรุปได้ดงันี �          หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2564 2563 2564 2563 

สนิทรัพย์รวม 26,383.76 16,527.30 18,200.77 13,174.48 

หนี �สนิรวม 12,078.12 8,900.99 7,787.15 6,983.60 

สว่นของผู้ถือหุ้นรวม 14,305.64 7,626.31 10,413.62 6,190.88 

รายได้รวม 21,529.40 9,014.36 12,888.95 5,536.58 

กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 6,846.00 1,229.40 5,047.02 1,222.24 

กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.75 0.49 2.02 0.49 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2664 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ�งได้

จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี � 

การลงมติ วาระนี �ต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินหลงัหกัภาษี

และสํารองตามกฎหมายแล้วของงบการเงนิเฉพาะกิจการ หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการจา่ยเงนิปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน

ของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั �งนี �ในปี 2564 บริษัทมี

กําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 5,047.02 ล้านบาท สาํหรับจดัสรรจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลเป็น  เงนิสดในอัตราหุ้น

ละ 1.20  บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงนิ 2,992.50  ล้านบาท ทั �งนี � บริษัทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื�อเดือนกันยายน 2564 

ในอัตราหุ้ นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 498.75 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ�มอีกในอตัราหุ้ นละ 1.00 บาท 

หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 2,493.75  ล้านบาท เงนิปันผลทั �งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามอตัราที�กฎหมายกําหนด 

โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงนิปันผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที� 25 

พฤษภาคม 2565 อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากที�ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 2
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รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทตั �งแต่ปี 2562 - 2564 สรุปได้ดงันี � 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กําไรสาํหรับปีตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 5,047.02 1,222.24 896.79 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 2,493.75 2,493.75 2,493.75 

เงนิปันผล (ล้านบาท)    

- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสาํหรับงวด 6 เดือนแรก 498.75 249.37 249.37 

- เงนิปันผลจ่ายระหว่างกาลสาํหรับงวด 6 เดอืนหลงั  - - 324.19 

- เงินปันผลจา่ยประจาํปี 2,493.75 324.19 - 

รวมเป็นเงนิสดปันผลจา่ยทั �งสิ �น (ล้านบาท) 2,992.50 573.56 573.56 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล ตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 59.29 46.93 63.96 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อย

กว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

สบิของทนุจดทะเบยีน ซึ�งบริษัทสาํรองไว้ครบถ้วน จงึไมมี่การจดัสรรสํารองตามกฎหมายเพิ�มเติมในปี 2564 

การลงมติ วาระนี �ต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที�มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 

กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัประจําปี อัตราหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั �งหมด ซึ�งใน

การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มกีรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี � 

1. ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ กรรมการ 

2. ศ.(พเิศษ) พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ 

3. นายวรวีร์ เกียรตินยิมศกัดิ� กรรมการ 

4. นายภมูิพฒัน์ ฉัตรนรเศรษฐ กรรมการ 

นอกจากนี � บริษัทได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสม

เพื�อเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั �งแต่วันที� 22 พฤศจิกายน 2564 - 

31 มกราคม 2565 แตไ่มมี่ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื�อบคุคลที�จะให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียซึ�งเป็นกรรมการที�ครบรอบออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ แล้วเห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมตัิแต่งตั �งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ

จํานวน 4 คน ให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทอกีวาระหนึ�ง ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ กรรมการ 

2. ศ.(พเิศษ) พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ 

3. นายวรวีร์ เกียรตินยิมศกัดิ� กรรมการ 

4. นายภมูิพฒัน์ ฉัตรนรเศรษฐ กรรมการ 

สําหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง จํานวนครั �งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที�เสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งทั �ง 4 ทา่น ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 7 

ทั �งนี � กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทนั �น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคดัเลือกบุคคล

มาดํารงตําแหน่งกรรมการโดยคํานึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคํานึงถึงทกัษะที�

จําเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการพร้อมด้วยคุณสมบตัิด้านต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความ

เชี�ยวชาญ ผลการปฎิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที�ผ่านมา รวมทั �งจะต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อในครั �งนี �ได้ผ่าน
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กระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามคีุณสมบติัเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี � บคุคลที�จะ

เสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระที�ดาํรงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั �น คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นว่าบคุคลดงักลา่วสามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง อีกทั �ง ได้นําความรู้ ความสามารถ และความเชี�ยวชาญ มาให้

ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษัท 

การลงมติ วาระนี �ต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึ�งกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงิน

รางวลั เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �นให้ได้รับเบี �ยเลี �ยง สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรอบ 3 ปีที�ผ่านมา ดงันี �           หน่วย: ล้านบาท 

ปีที�จ่ายค่าตอบแทน จาํนวนเงนิที�อนุมตัิ จาํนวนเงนิที�จ่ายจริง 

2562 6.50 6.04 

2563 8.00 6.94 

2564 8.00 7.44 

 

รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 (ปีที�เสนอ) เปรียบเทยีบกบัปี 2564 ดงันี � 

รายการ เสนอสาํหรับปี 2565   ปี 2564 

- ค่าตอบแทนรายเดือน    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 65,000 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท/เดือน 55,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 55,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 

- ค่าเบี �ยประชุม 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

7,000 บาท/ครั �ง 

 

- ไม่ม ี- 

- ผลประโยชน์อื�นๆ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนทั �งที�เป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงนิสําหรบัคณะกรรมการให้สอดคล้องกับผล

การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื�อ

พจิารณาอนมุตัิ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 

เป็นจาํนวนเงินไม่เกินปีละ 8.50 ล้านบาท 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ�งค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนดตามหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายและเชื�อมโยงกับ

ผลประกอบการของบริษัทและผลการดําเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน 

การลงมติ วาระนี �ต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)3
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กระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามคีุณสมบติัเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี � บคุคลที�จะ

เสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระที�ดาํรงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั �น คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นว่าบคุคลดงักลา่วสามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง อีกทั �ง ได้นําความรู้ ความสามารถ และความเชี�ยวชาญ มาให้

ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษัท 

การลงมติ วาระนี �ต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึ�งกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงิน

รางวลั เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �นให้ได้รับเบี �ยเลี �ยง สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรอบ 3 ปีที�ผ่านมา ดงันี �           หน่วย: ล้านบาท 

ปีที�จ่ายค่าตอบแทน จาํนวนเงนิที�อนุมตัิ จาํนวนเงนิที�จ่ายจริง 

2562 6.50 6.04 

2563 8.00 6.94 

2564 8.00 7.44 

 

รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 (ปีที�เสนอ) เปรียบเทยีบกบัปี 2564 ดงันี � 

รายการ เสนอสาํหรับปี 2565   ปี 2564 

- ค่าตอบแทนรายเดือน    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 65,000 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท/เดือน 55,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 55,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 

- ค่าเบี �ยประชุม 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

7,000 บาท/ครั �ง 

 

- ไม่ม ี- 

- ผลประโยชน์อื�นๆ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนทั �งที�เป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงนิสําหรบัคณะกรรมการให้สอดคล้องกับผล

การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื�อ

พจิารณาอนมุตัิ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 

เป็นจาํนวนเงินไม่เกินปีละ 8.50 ล้านบาท 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ�งค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนดตามหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายและเชื�อมโยงกับ

ผลประกอบการของบริษัทและผลการดําเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน 

การลงมติ วาระนี �ต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 4
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วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงินบาํเหน็จกรรมการ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึ�งกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงิน

รางวลั เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �นให้ได้รับเบี �ยเลี �ยง สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

รายละเอียดการจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการในรอบ 3 ปีที�ผ่านมา ดงันี �           หน่วย: ล้านบาท 

ค่าบาํเหน็จประจาํปี จาํนวนเงนิที�อนุมตัิ จาํนวนเงนิที�จ่ายจริง 

2561 5.74 5.74 

2562 5.74 5.74 

2563 5.74 5.74 

 

รายละเอยีดการจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2564 (ปีที�เสนอ) เปรียบเทยีบกบัปี 2563 ดงันี � 

รายการ เสนอสาํหรับปี 2564   ปี 2563 

- ค่าบาํเหน็จรายปี    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 604,200 บาท/ปี 595,100 บาท/ปี 

กรรมการตรวจสอบ 553,500 บาท/ปี 545,900 บาท/ปี 

กรรมการ 503,200 บาท/ปี 496,300 บาท/ปี 

- ผลประโยชน์อื�น ๆ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2564 

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท 

การลงมติ วาระนี �ต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ 

 

วาระที� 7 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญช ีและกาํหนดค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปีของบริษัท นอกจากนี � ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้ สอบบัญชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไมว่่าจะติดต่อกนัหรือไม ่โดยสามารถแต่งตั �งผู้สอบบญัชี

รายใหม่ที�สงักัดสํานกังานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีรายที�พ้นจากการ

ปฏิบติัหน้าที�จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื�อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีบญัชีตดิต่อกันนบัแต่วนัที�พ้นจากการปฏิบติัหน้าที� 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจําปี 2565 โดยได้ประเมนิจาก

ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจที�จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�ออนุมัติแต่งตั �ง นางสาว

เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7789 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3920 หรือ 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) โดยกําหนดค่าสอบบญัชสีําหรับปี 2565 จํานวนเงนิ 3,000,000 บาท ซึ�งไม่รวม

ค่าใช้จา่ยอื�น ๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมัติแต่งตั �ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7789 หรือ นางวิไล บรูณกิตตโิสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3920 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนั

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)5
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วิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บางกอก เชน 

ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) นอกจากนี � เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัช ี

จํากัดได้รับการคดัเลือกให้เป็นสํานกังานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สําหรับปี 2565 ด้วย โดยกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2565 

โดยไมร่วมค่าใช้จา่ยอื�น เปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมาดงันี � 

หน่วย: บาท 

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัท 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
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การเงนิของบริษัท เป็นเวลา 6 ปี (ปี 2553 - 2557 และ 2560) 
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วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

 ทั �งนี � โดยมกํีาหนดการต่าง ๆ เกี�ยวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ดงันี � 

รายการ วันที� 

1. กําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 17 มนีาคม 2565 
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 (ศ.ดร.นพ.เฉลิม   หาญพาณิชย์) 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 6
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หมายเหต ุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถึงหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ�งผู้ ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดได้ที�เว็บไซต์ www.bangkokchainhospital.com  

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2564 (56-1 One Report) ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 1 ตามขั �นตอนต่อไปนี �  

 

สาํหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ �นไป)  

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมอืถือ  

2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่ง) ที� QR Code 

3. หน้าจอจะมข้ีอความ (Notification) ขึ �นมาด้านบน ให้กดที�ข้อความนั �น เพื�อดขู้อมลูประกอบการประชมุ  

หมายเหตุ: กรณีที�ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั (Application) อื�น  ๆเช่น QR Code Reader, 

Facebook หรือ Line เป็นต้น  

สาํหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลเิคชนั (Application) QR Code Reader, Facebook หรือ Line  

 

ขั �นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  

1. เข้าไปใน Line แล้วเลอืก Add Friend (เพิ�มเพื�อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื�อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

3. ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงับริษัท

ภายในวันที� 21 เมษายน 2565 ได้ที� ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชั �น 22 เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจ้งวฒันะ อําเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือที� ir@bangkokchainhospital.com 
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 แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

           Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting 
 

เขียนที�....................................................  

           Written at  

วนัที� ..........................เดือน.............................พ.ศ................. 

          Date            Month            Year  

(1)  ข้าพเจ้า................................................................หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง..........................................  

      I/We                                                                    Identification Card/Passport number  

สญัชาต.ิ...................................อยู่บ้านเลขที�...................ถนน....................................ตําบล/แขวง............................................... 

Nationality  Residing at No.             Road                                  Subdistrict  

อําเภอ/เขต.............................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย์............................................  

District   Province           Postal Code  

 

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม..........................................หุ้น  

As a shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited, holding a total number of   shares. 

ประสงค์จะร่วมประชมุและลงคะแนนผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวนัองัคารที� 26 เมษายน 2565เวลา 10.30 น. 

      I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 on Tuesday 26 April 2022, at 10.30 a.m. 

 f 

                         เข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง 

                         Self-Attending 

                         มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น 

                         Proxy to                                                                                                       attend the meeting. 

 

 (3)  ข้อมูลในการจดัสง่วิธีการเข้าร่วมประชมุ 

 Please send the Link to join the meeting by below email 

          g 

  อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 

 E-Mail        Please fil in the blank. 

      พ 

         โทรศทัพ์มือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 

  Mobile Number        Please fil in the blank. 

 (4)  จดัส่งเอกสารเพื�อยืนยนัตวัตน (ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 5) มายงั ir@bangkokchainhospital.com หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันพฤหสับดทีี� 21 เมษายน 2565 

      Please submit the required documents (details per Enclosure No. 5) to ir@bangkokchainhospital.com or by mail by Thursday 21 April 2022 

 (5)  เมื�อได้รับการยืนยนัตวัตน บริษัทจะจดัส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยงัอีเมลที�ท่านได้ระบ ุ              

        Once you have verified, the Company will send the Link to join the meeting via email 

 (6)  ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบญัชีผู้ถือหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว้ สาํหรับการเข้าร่วมประชุม 

        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 

 

       ลงชื�อ/Signed.......................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder   

                           (………………………………………) 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)7
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      I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 on Tuesday 26 April 2022, at 10.30 a.m. 

 f 

                         เข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง 

                         Self-Attending 

                         มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น 

                         Proxy to                                                                                                       attend the meeting. 

 

 (3)  ข้อมูลในการจดัสง่วิธีการเข้าร่วมประชมุ 

 Please send the Link to join the meeting by below email 

          g 

  อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 

 E-Mail        Please fil in the blank. 

      พ 

         โทรศทัพ์มือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 

  Mobile Number        Please fil in the blank. 

 (4)  จดัส่งเอกสารเพื�อยืนยนัตวัตน (ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 5) มายงั ir@bangkokchainhospital.com หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันพฤหสับดทีี� 21 เมษายน 2565 

      Please submit the required documents (details per Enclosure No. 5) to ir@bangkokchainhospital.com or by mail by Thursday 21 April 2022 

 (5)  เมื�อได้รับการยืนยนัตวัตน บริษัทจะจดัส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยงัอีเมลที�ท่านได้ระบ ุ              

        Once you have verified, the Company will send the Link to join the meeting via email 

 (6)  ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบญัชีผู้ถือหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว้ สาํหรับการเข้าร่วมประชุม 

        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 

 

       ลงชื�อ/Signed.......................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder   

                           (………………………………………) 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 8
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หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

         Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                         เขียนที�   

Shareholders’ Registration No.                                         Written at 
 

 วนัที�     เดอืน   พ.ศ.   

 Date Month Year 
 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  

 I/We Nationality  
 อยูบ้่านเลขที�                                 

 Address              

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม หุ้น และลงคะแนนเสยีงได้เท่ากบั เสยีง ดงันี � 

holding shares at the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ลงคะแนนเสยีงได้เทา่กบั              เสียง  

 ordinary share shares and have the right to vote equal to   votes 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ลงคะแนนเสยีงได้เทา่กบั         เสียง 
 preferred share shares and have the right to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  

Hereby appoint  
1. ชื�อ      นายศิริพงษ์ สมบติัศิริ                  อาย ุ     67      ปี อยู่บ้านเลขที�      44       

Name Mr. Siripong Sombutsiri  age      67       years, residing at 44 

ถนน           แจ้งวฒันะ ตําบล/แขวง           ปากเกร็ด  อําเภอ/เขต           ปากเกร็ด  
Road         Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret 

จงัหวดั           นนทบุรี รหสัไปรษณีย์  11120        หรือ 

Province        Nonthaburi Postal Code 11120  or 
2. ชื�อ      ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง อาย ุ     78      ปี อยู่บ้านเลขที�      44       

Name Mr. Virach Aphimeteetamrong, Ph.D. age       78      years, residing at 44 

ถนน           แจ้งวฒันะ ตําบล/แขวง           ปากเกร็ด  อําเภอ/เขต           ปากเกร็ด  
Road         Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret 

จงัหวดั           นนทบุรี รหสัไปรษณีย์  11120        หรือ 

Province        Nonthaburi Postal Code 11120  or 
3. ชื�อ                         อาย ุ             ปี อยู่บ้านเลขที�             

Name age               years, residing at   

ถนน            ตําบล/แขวง             อําเภอ/เขต             
Road          Tambol/Sub district  Amphur/District   

จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์          หรือ 

Province         Postal Code    or 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้ นประจําปี 2565 ใน

วนัองัคารที� 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที�จะพึงเลื�อนไป ในวนั เวลา และสถานที�อื�น 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 held on Tuesday 26 April 2022, from 10.30 a.m. via Electronic Meeting (E-Meeting), or on the date at 

time and place as may be postponed or changed. 

 
 

 
ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

For whom attend the meeting in person, please bring this proxy to registration staff on the meeting date. 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

หน้าที� 1 ของจาํนวน 7 หน้า 

Page 1 of 7 Pages 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะและลงคะแนนเสยีงแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:  

 

วาระที� 1 รับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัท ประจาํปี 2564 

Agenda No. 1 To acknowledge the result of the Company’s operations for the year 2021 

 

เนื�องจากวาระนี �เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting. 

                   

วาระที� 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปีรอบบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ซึ� งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตแล้ว 

Agenda No. 2 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2021 which 

have been audited by the certified public accountant 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2564 

Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2021 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีง ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

หน้าที� 2 ของจาํนวน 7 หน้า 

Page 2 of 7 Pages 

  

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)9
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หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

         Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                         เขียนที�   

Shareholders’ Registration No.                                         Written at 
 

 วนัที�     เดอืน   พ.ศ.   

 Date Month Year 
 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  

 I/We Nationality  
 อยูบ้่านเลขที�                                 

 Address              

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม หุ้น และลงคะแนนเสยีงได้เท่ากบั เสยีง ดงันี � 

holding shares at the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ลงคะแนนเสยีงได้เทา่กบั              เสียง  

 ordinary share shares and have the right to vote equal to   votes 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ลงคะแนนเสยีงได้เทา่กบั         เสียง 
 preferred share shares and have the right to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  

Hereby appoint  
1. ชื�อ      นายศิริพงษ์ สมบติัศิริ                  อาย ุ     67      ปี อยู่บ้านเลขที�      44       

Name Mr. Siripong Sombutsiri  age      67       years, residing at 44 

ถนน           แจ้งวฒันะ ตําบล/แขวง           ปากเกร็ด  อําเภอ/เขต           ปากเกร็ด  
Road         Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret 

จงัหวดั           นนทบุรี รหสัไปรษณีย์  11120        หรือ 

Province        Nonthaburi Postal Code 11120  or 
2. ชื�อ      ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง อาย ุ     78      ปี อยู่บ้านเลขที�      44       

Name Mr. Virach Aphimeteetamrong, Ph.D. age       78      years, residing at 44 

ถนน           แจ้งวฒันะ ตําบล/แขวง           ปากเกร็ด  อําเภอ/เขต           ปากเกร็ด  
Road         Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret 

จงัหวดั           นนทบุรี รหสัไปรษณีย์  11120        หรือ 

Province        Nonthaburi Postal Code 11120  or 
3. ชื�อ                         อาย ุ             ปี อยู่บ้านเลขที�             

Name age               years, residing at   

ถนน            ตําบล/แขวง             อําเภอ/เขต             
Road          Tambol/Sub district  Amphur/District   

จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์          หรือ 

Province         Postal Code    or 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้ นประจําปี 2565 ใน

วนัองัคารที� 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที�จะพึงเลื�อนไป ในวนั เวลา และสถานที�อื�น 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 held on Tuesday 26 April 2022, from 10.30 a.m. via Electronic Meeting (E-Meeting), or on the date at 

time and place as may be postponed or changed. 

 
 

 
ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

For whom attend the meeting in person, please bring this proxy to registration staff on the meeting date. 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

หน้าที� 1 ของจาํนวน 7 หน้า 

Page 1 of 7 Pages 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะและลงคะแนนเสยีงแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:  

 

วาระที� 1 รับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัท ประจาํปี 2564 

Agenda No. 1 To acknowledge the result of the Company’s operations for the year 2021 

 

เนื�องจากวาระนี �เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting. 

                   

วาระที� 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปีรอบบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ซึ� งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตแล้ว 

Agenda No. 2 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2021 which 

have been audited by the certified public accountant 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2564 

Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2021 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีง ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

หน้าที� 2 ของจาํนวน 7 หน้า 

Page 2 of 7 Pages 

  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 10
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วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 
 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชุด 

The appointment of the directors by group  

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 The appointment of the director by individual 

 ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 

 Asst.Prof.Dr. Somporn Harnphanich, M.D. 

    เหน็ด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ศ.(พเิศษ) พิภพ วีระพงษ์ 

 Prof. Piphob Veraphong 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 นายวรวีร์ เกียรตินิยมศกัดิ� 

 Mr. Voravee Kiatiniyomsak 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่หน็ด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 นายภมูิพฒัน์ ฉตัรนรเศรษฐ 

 Mr. Pumipat Chatnoraset 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

Agenda No. 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree                   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงินบาํเหน็จกรรมการ 

Agenda No. 6 To consider and approve the directors’ pension 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

              เห็นด้วย/Agree            ไม่เห็นด้วย/Disagree             งดออกเสียง/Abstain 

หน้าที� 3 ของจาํนวน 7 หน้า 
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วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 
 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชุด 

The appointment of the directors by group  

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 The appointment of the director by individual 

 ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 

 Asst.Prof.Dr. Somporn Harnphanich, M.D. 

    เหน็ด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ศ.(พเิศษ) พิภพ วีระพงษ์ 

 Prof. Piphob Veraphong 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 นายวรวีร์ เกียรตินิยมศกัดิ� 

 Mr. Voravee Kiatiniyomsak 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่หน็ด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 นายภมูิพฒัน์ ฉตัรนรเศรษฐ 

 Mr. Pumipat Chatnoraset 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

Agenda No. 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree                   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงินบาํเหน็จกรรมการ 

Agenda No. 6 To consider and approve the directors’ pension 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

              เห็นด้วย/Agree            ไม่เห็นด้วย/Disagree             งดออกเสียง/Abstain 

หน้าที� 3 ของจาํนวน 7 หน้า 
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วาระที� 7 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญช ีและกาํหนดค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2565 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors' remuneration for the year 2022 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

                    

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda No. 8 To consider any other business (if any) 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Any voting taken by the proxy holder at the meeting other than those specified in this proxy shall be considered as invalid 

and not being my/our voting on behalf of the shareholder. 

                                  

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

In case that I/we do not specify any voting right in any agenda or specify ambiguously or if there is any agenda considered 

in the meeting other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be 

authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects. 
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กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้

ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting unless any voting taken by the proxy holder is 

other than those specified in this proxy 

 

 

 ลงชื�อ/Signed           ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

 (  ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

หมายเหตุ / Remarks 

 

1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  The number of shares may not be 

divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

2. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 The agenda of the appointment of the directors shall be able to appoint the directors by group or appoint the directors by 

individual. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 

specify such agenda on the attached sheet to the proxy (Form B) attached hereto. 
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กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้

ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting unless any voting taken by the proxy holder is 

other than those specified in this proxy 

 

 

 ลงชื�อ/Signed           ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

 (  ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

หมายเหตุ / Remarks 

 

1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  The number of shares may not be 

divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

2. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 The agenda of the appointment of the directors shall be able to appoint the directors by group or appoint the directors by 

individual. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 

specify such agenda on the attached sheet to the proxy (Form B) attached hereto. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attached Sheet to the Proxy (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

The proxy on behalf of the shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวนัองัคารที� 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting) หรือที�จะพึงเลื�อนไป ในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 26 April 2022, from 10.30 a.m. via Electronic Meeting 

(E-Meeting) or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

 

วาระที�        เรื�อง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

                             

วาระที�        เรื�อง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

       (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระที�        เรื�อง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

       (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระที�        เรื�อง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

       (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที�        เรื�อง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชุด 

 The appointment of the directors by group 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 The appointment of the directors by individual 

 ชื�อกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชื�อกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชื�อกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชื�อกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

  I/we hereby certified that the above details on the attached sheet to the proxy are true and correct. 

 

ลงชื�อ/ Signed  ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor 

 (                                                                     )  

วนัที�/ Date   

 

ลงชื�อ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                     )  

วนัที�/ Date   

 

ลงชื�อ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                    )  

วนัที�/ Date   

 

ลงชื�อ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                     )  

วนัที�/ Date   

 
ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี �มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

For whom attend the meeting in person, please bring this proxy to registration staff on the meeting date. 

หน้าที� 7 ของจํานวน 7 หน้า 

Page 7 of 7 Pages 

  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)15
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วาระที�        เรื�อง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชุด 

 The appointment of the directors by group 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 The appointment of the directors by individual 

 ชื�อกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชื�อกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชื�อกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชื�อกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

  I/we hereby certified that the above details on the attached sheet to the proxy are true and correct. 

 

ลงชื�อ/ Signed  ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor 

 (                                                                     )  

วนัที�/ Date   

 

ลงชื�อ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                     )  

วนัที�/ Date   

 

ลงชื�อ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                    )  

วนัที�/ Date   

 

ลงชื�อ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                     )  

วนัที�/ Date   

 
ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี �มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

For whom attend the meeting in person, please bring this proxy to registration staff on the meeting date. 

หน้าที� 7 ของจํานวน 7 หน้า 

Page 7 of 7 Pages 

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 16
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ข้อมลูของกรรมการอิสระที�เสนอชื�อรับมอบฉันทะ 

ชื�อ-นามสกุล นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ 

อายุ  67 ปี 

ที�อยู่ 44 หมู่ที� 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

 จงัหวดันนทบุรี 11120 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- (ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA  

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน (3 แห่ง) 

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเว่น  

ปัจจบุัน 2556 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ 

 2545 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) และบริษัทยอ่ย 

   กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)  

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564       จํานวน 5 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564  จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 5 ครั �ง 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท 18 ปี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท /  -  ไม่เป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / -  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล  -     ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทาํหน้าที�ได้อย่างอิสระ 

ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน     

หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระ มสีว่นได้เสียในวาระที� � พจิารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ����และวาระที� � พจิารณาและ 

การประชุม อนมุติัจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4  
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                     ข้อมูลของกรรมการอิสระที�เสนอชื�อรับมอบฉันทะ 

 

ชื�อ-สกุล ดร. วิรัช อภิเมธีธํารง 

อายุ 78 ปี 

ที�อยู่ 44 หมู่ที� 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

 จงัหวดันนทบุรี 11120 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- (ไม่มกีารเปลี�ยนแปลงในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA 

 ปริญญาโท สาขาการบญัช ีUniversity of Illinois, Urbana-Champaign, USA  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden 

 ปริญญาตรี บญัชบีัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน (4 แห่ง) 

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน    2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี�  

ปัจจบุัน 2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์  

 2538 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั�น 

 2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ / บมจ. ศุภาลยั 

    กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 

    2564 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ทริส เรทติ �ง   

 2546 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั�น   

 2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / บจ.สํานกังาน ดร.วรัิช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  

 กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 - ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564      จํานวน 6 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จํานวน 5 ครั �ง จากทั �งหมด 5 ครั �ง 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษทั 18 ปี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท /  -  ไม่เป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /  -  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล  - ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทาํหน้าที�ได้อย่างอิสระ 

ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน  

หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระ มสีว่นได้เสียในวาระที� � พจิารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ����และวาระที� � พจิารณาและ 

การประชุม อนมุตัิจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการ 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)17
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที�เสนอชื�อรับมอบฉันทะ 

ชื�อ-นามสกุล นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ 

อายุ  67 ปี 

ที�อยู่ 44 หมู่ที� 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

 จงัหวดันนทบุรี 11120 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- (ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA  

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน (3 แห่ง) 

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเว่น  

ปัจจบุัน 2556 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ 

 2545 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) และบริษัทยอ่ย 

   กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)  

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564       จํานวน 5 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564  จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 5 ครั �ง 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท 18 ปี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท /  -  ไม่เป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / -  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล  -     ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทาํหน้าที�ได้อย่างอิสระ 

ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน     

หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระ มสีว่นได้เสียในวาระที� � พจิารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ����และวาระที� � พจิารณาและ 

การประชุม อนมุติัจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4  
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                     ข้อมูลของกรรมการอิสระที�เสนอชื�อรับมอบฉันทะ 

 

ชื�อ-สกุล ดร. วิรัช อภิเมธีธํารง 

อายุ 78 ปี 

ที�อยู่ 44 หมู่ที� 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

 จงัหวดันนทบุรี 11120 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- (ไม่มกีารเปลี�ยนแปลงในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA 

 ปริญญาโท สาขาการบญัช ีUniversity of Illinois, Urbana-Champaign, USA  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden 

 ปริญญาตรี บญัชบีัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน (4 แห่ง) 

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน    2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี�  

ปัจจบุัน 2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์  

 2538 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั�น 

 2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ / บมจ. ศุภาลยั 

    กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 

    2564 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ทริส เรทติ �ง   

 2546 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั�น   

 2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / บจ.สํานกังาน ดร.วรัิช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  

 กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 - ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564      จํานวน 6 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จํานวน 5 ครั �ง จากทั �งหมด 5 ครั �ง 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษทั 18 ปี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท /  -  ไม่เป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /  -  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี 

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล  - ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทาํหน้าที�ได้อย่างอิสระ 

ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน  

หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระ มสีว่นได้เสียในวาระที� � พจิารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ����และวาระที� � พจิารณาและ 

การประชุม อนมุตัิจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 18
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ข้อปฎิบัติสาํหรบัการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM)  

ผูถ้ือหุ้นหรือผู ้รบัมอบฉันทะที�มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที�ระบุไว ้มายังบริษัทภายในวันที� 21 

เมษายน 2565 เมื�อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื�อผูถ้ือหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบียนรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุฯ ถูกตอ้งครบถ้วน

แลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์จะส่งลิงคส์าํหรบัการเขา้รว่มประชมุและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลที�ท่านไดส้่งมาแจง้บริษัท โดย

จะสง่ลิงคล์่วงหนา้ � วนัก่อนวนัประชมุ  

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนกิส ์

ผูถ้ือหุน้ที�ตอ้งการเขา้รว่มประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี � 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีการส่งขอ้มูลทางอีเมล หรอื ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) โดยขอใหท้่าน

ระบอีุเมล และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจนสาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ที�เป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้ือหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนที�ราชการออกใหท้ี�ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวราชการ หรือ

ใบอนญุาตขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมกีารเปลี�ยนแปลงชื�อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้รว่มประชมุแทนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะและติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เช่น สาํเนาบัตรประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนา

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนา

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายพุรอ้มลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบคุคล 

 กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ้น ซึ�งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที�มอีาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายพุรอ้มลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีที�มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทนผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ้น ซึ�งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที�มอีาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการ 

หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายพุรอ้มลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีที�เอกสารหรือหลักฐานที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปลฉบับ

ภาษาองักฤษ ซึ�งลงนามรบัรองคาํแปลโดยผูถ้ือหุน้ หรือผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั�น 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 5  
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3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(ตามขอ้ 1) และหลกัฐานแสดงตวัตนพรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตาม

ขอ้ 2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภายในวนัที� 21 เมษายน 2565 

 ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย ์: ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน)  

                                      โรงพยาบาลเวลิดเ์มดิคอล ชั�น 22 

               เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรีุ 11120 

 

การเข้ารว่มประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) 

1. เมื�อผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที�แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมลจากทางผูใ้หบ้ริการจัด

ประชมุฯ ซึ�งจะเป็นลิงคส์าํหรบัการเขา้รว่มประชมุ และคู่มอืการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการ

ประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีที�ยงัไมไ่ดร้บัอีเมลดงักล่าวภายในวนัที� 25 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบริษัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) 

และโทรศทัพมื์อถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพื�นฐาน  

หมายเหต ุ:  กรณีเขา้ร่วมประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตั�งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเขา้ร่วม

ประชมุ ซึ�งสามารถ download ไดด้งันี � 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ�มการประชมุ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ�มเมื�อถึงเวลาประชมุเท่านั�น  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ และเลขที�บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใด

อย่างหนึ�งเท่านั�น กรณีที�ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเท

คะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที�ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีเหตขุัดขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด 

ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี�ระบไุวใ้นอีเมลที�จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

** การประชุม E-AGM นี�จะเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนกิสเ์ท่านั�น และจะไม่มีการจัดสถานที�การประชุมในรูปแบบเดิม ** 

 

 

 

 

 

 

iOS system Android system 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.video

meetings 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)19
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ข้อปฎิบัติสาํหรบัการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM)  

ผูถ้ือหุ้นหรือผู ้รบัมอบฉันทะที�มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที�ระบุไว ้มายังบริษัทภายในวันที� 21 

เมษายน 2565 เมื�อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื�อผูถ้ือหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบียนรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุฯ ถูกตอ้งครบถ้วน

แลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์จะส่งลิงคส์าํหรบัการเขา้รว่มประชมุและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลที�ท่านไดส้่งมาแจง้บริษัท โดย

จะสง่ลิงคล์่วงหนา้ � วนัก่อนวนัประชมุ  

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนกิส ์

ผูถ้ือหุน้ที�ตอ้งการเขา้รว่มประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี � 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีการส่งขอ้มูลทางอีเมล หรอื ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส  ์(E-AGM) (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) โดยขอใหท้่าน

ระบอีุเมล และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจนสาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ที�เป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้ือหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนที�ราชการออกใหท้ี�ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวราชการ หรือ

ใบอนญุาตขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมกีารเปลี�ยนแปลงชื�อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้รว่มประชมุแทนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะและติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เช่น สาํเนาบัตรประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนา

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนา

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายพุรอ้มลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบคุคล 

 กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ้น ซึ�งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที�มอีาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายพุรอ้มลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีที�มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทนผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ้น ซึ�งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที�มอีาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการ 

หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายพุรอ้มลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีที�เอกสารหรือหลักฐานที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปลฉบับ

ภาษาองักฤษ ซึ�งลงนามรบัรองคาํแปลโดยผูถ้ือหุน้ หรือผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั�น 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 5  
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3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(ตามขอ้ 1) และหลกัฐานแสดงตวัตนพรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตาม

ขอ้ 2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภายในวนัที� 21 เมษายน 2565 

 ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย ์: ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน)  

                                      โรงพยาบาลเวลิดเ์มดิคอล ชั�น 22 

               เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรีุ 11120 

 

การเข้ารว่มประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) 

1. เมื�อผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที�แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมลจากทางผูใ้หบ้ริการจัด

ประชมุฯ ซึ�งจะเป็นลิงคส์าํหรบัการเขา้รว่มประชมุ และคู่มอืการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการ

ประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีที�ยงัไมไ่ดร้บัอีเมลดงักล่าวภายในวนัที� 25 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบริษัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) 

และโทรศทัพมื์อถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพื�นฐาน  

หมายเหต ุ:  กรณีเขา้ร่วมประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตั�งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเขา้ร่วม

ประชมุ ซึ�งสามารถ download ไดด้งันี � 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ�มการประชมุ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ�มเมื�อถึงเวลาประชมุเท่านั�น  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ และเลขที�บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใด

อย่างหนึ�งเท่านั�น กรณีที�ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเท

คะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที�ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีเหตขุัดขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด 

ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี�ระบไุวใ้นอีเมลที�จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

** การประชุม E-AGM นี�จะเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนกิสเ์ท่านั�น และจะไม่มีการจัดสถานที�การประชุมในรูปแบบเดิม ** 

 

 

 

 

 

 

iOS system Android system 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.video

meetings 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 20
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กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ  

สาํหรบัผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่านอื�นเขา้รว่มประชมุแบบ E-

AGM ได ้หากผู้ถือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 3) โดยระบุผูร้บั

มอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ�งตามที�บริษัทไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบและส่งใหบ้ริษัท ภายในวันที� 21 เมษายน 2565 ผ่าน

ช่องทางต่อไปนี � 

 ช่องทางอีเมล :     ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย ์: ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน)  

                             โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล ชั�น 22 

                                          เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรีุ 11120 

หมายเหต ุ: กรณีที�ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามที�ท่านไดร้ะบุมาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ�งใน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั�นไม่สามารถแบ่งการออก

คะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 
กรณีผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณานาํส่งขอ้มลูต่อไปนี �  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวนโ์หลดที�เว็บไซตข์องบริษัท www.bangkokchainhospital.com) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือ

ชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านชอ่งทางต่อไปนี � 

 ช่องทางอีเมล :  ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย ์:  ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)  

 โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล ชั�น 22 

เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรีุ 11120 

การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกี�ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี�ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ�งจะพิจารณาใน

การประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถ้ือหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี � 

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามลว่งหน้าใหบ้ริษัทกอ่นวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี � 

 อีเมล :   ir@bangkokchainhospital.com 

 โทรศพัท ์:   02-836-9906 

 ทางไปรษณีย ์:  ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)  

 โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล ชั�น 22 

เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรีุ 11120 
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2. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรบัผูท้ี�เขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื�อและนามสกุล พรอ้มแจง้

ว่าเป็นผูถื้อหุ ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที�จะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทุกครั�ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่ง

คาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชมุ ดงันี � 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ�งผู้เข ้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที�อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที�

เจา้หน้าที�ควบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที�สนทนาเสร็จทุกครั�ง (สามารถดู

รายละเอียดเพิ�มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้รว่มประชมุที�ถกูจดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ) 

ทั�งนี � หากผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที� ดงันี � 

1. เรื�องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื�อเขา้รว่มประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธข์องบริษัท

เพื�อสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

2. เรื�องขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที�ยืนยันตัวตนอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี�ระบไุวใ้นอีเมลที�จดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท่้าน 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)21
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กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ  

สาํหรบัผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่านอื�นเขา้รว่มประชมุแบบ E-

AGM ได ้หากผู้ถือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 3) โดยระบุผูร้บั

มอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ�งตามที�บริษัทไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบและส่งใหบ้ริษัท ภายในวันที� 21 เมษายน 2565 ผ่าน

ช่องทางต่อไปนี � 

 ช่องทางอีเมล :     ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย ์: ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน)  

                             โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล ชั�น 22 

                                          เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรีุ 11120 

หมายเหต ุ: กรณีที�ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามที�ท่านไดร้ะบุมาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ�งใน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั�นไม่สามารถแบ่งการออก

คะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 
กรณีผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณานาํส่งขอ้มลูต่อไปนี �  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวนโ์หลดที�เว็บไซตข์องบริษัท www.bangkokchainhospital.com) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือ

ชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านชอ่งทางต่อไปนี � 

 ช่องทางอีเมล :  ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย ์:  ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)  

 โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล ชั�น 22 

เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรีุ 11120 

การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกี�ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี�ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ�งจะพิจารณาใน

การประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถ้ือหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี � 

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามลว่งหน้าใหบ้ริษัทกอ่นวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี � 

 อีเมล :   ir@bangkokchainhospital.com 

 โทรศพัท ์:   02-836-9906 

 ทางไปรษณีย ์:  ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)  

 โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล ชั�น 22 

เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรีุ 11120 
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2. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรบัผูท้ี�เขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื�อและนามสกุล พรอ้มแจง้

ว่าเป็นผูถื้อหุ ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที�จะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทุกครั�ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่ง

คาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชมุ ดงันี � 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ�งผู้เข ้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที�อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที�

เจา้หน้าที�ควบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที�สนทนาเสร็จทุกครั�ง (สามารถดู

รายละเอียดเพิ�มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้รว่มประชมุที�ถกูจดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ) 

ทั�งนี � หากผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที� ดงันี � 

1. เรื�องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื�อเขา้รว่มประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธข์องบริษัท

เพื�อสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื�องขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที�ยืนยันตัวตนอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี�ระบไุวใ้นอีเมลที�จดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท่้าน 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 22
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ข้อบังคบัของบริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการลงคะแนนเสยีง 

 

ข้อ 35. การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทให้จัดขึ �น ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที�อื�นใดตามที�

คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง การประชุมเช่นว่านี �ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามญัดงักล่าวให้จัดให้มีขึ �น

ภายในสี� (4) เดอืนภายหลงัวนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการ

ต้องจดัให้มกีารประชมุภายในสี�สบิห้า (45) วนั นบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�น ๆ 

รวมกันได้จํานวนหุ้ นตามที�บังคับไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน

กรณีเช่นนี � ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัให้มี

การประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้ นที�เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั �งใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น

องค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบันี � ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั �ง

นั �นให้แก่บริษัท 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั �น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื�อง

ที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา 

พร้อมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า

เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้อง

โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกัน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี�สบิห้า (25) คนหรือไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมหีุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จึงจะ

ครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �น

มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน

ประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมจ่าํเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 6 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)23
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ข้อบังคบัของบริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการลงคะแนนเสยีง 

 

ข้อ 35. การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทให้จัดขึ �น ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที�อื�นใดตามที�

คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง การประชุมเช่นว่านี �ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามญัดงักล่าวให้จัดให้มีขึ �น

ภายในสี� (4) เดอืนภายหลงัวนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการ

ต้องจดัให้มกีารประชมุภายในสี�สบิห้า (45) วนั นบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�น ๆ 

รวมกันได้จํานวนหุ้ นตามที�บังคับไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน

กรณีเช่นนี � ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัให้มี

การประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้ นที�เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั �งใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น

องค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบันี � ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั �ง

นั �นให้แก่บริษัท 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั �น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื�อง

ที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา 

พร้อมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า

เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้อง

โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกัน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี�สบิห้า (25) คนหรือไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมหีุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จึงจะ

ครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �น

มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน

ประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมจ่าํเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 6  
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ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ�งประธาน

กรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที�ประชมุก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี � 

ก. จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู่ 

ข. ชื�อผู้รับมอบฉันทะ 

ค. ครั �งที�ของการประชุมที�มอบฉันทะให้เข้าประชมุและลงคะแนนเสยีง 

ข้อ 40.  การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแต่ที�ประชุมจะมีมติให้เปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระ

ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

 เมื�อที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งใน

สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด อาจขอให้ที�ประชุมพจิารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

 ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  หรือเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นเสนอเพิ�มเติมไม่เสร็จ และ

จําเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชุมกําหนดสถานที� วัน และเวลาที�จะประชุมครั �งต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุม

ระบุสถานที� วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั �งนี �ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด

ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ข้อ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

เลอืกผู้ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ข้อ 42.  ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุ้น 

 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื�องนั �น นอกจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั �ง

กรรมการ 

ข้อ 43.  การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตักิิจการใด ๆ ในที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบังคับนี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายกําหนดไว้ หรือในกรณี

ดงัตอ่ไปนี �จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ และมีสทิธิลงคะแนนเสยีง 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัให้แก่บุคคลอื�น 

ข. การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้า

จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

จ. การเพิ�มทุน และการลดทนุ 

ฉ. การออกหุ้นกู้ 

ช. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 24
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ข้อมลูของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
ชื�อ-นามสกุล ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 

อายุ  69 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร  

 และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลมิ หาญพาณิชย์ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 7.19 (ลดลง 1.32% ในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดษุฎีบณัทิตกิตติมศกัดิ� สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  
  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วฒุบิตัร ผู้ เชี�ยวชาญ สาขาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วฒุบิตัร กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสขุ รุ่นที� 5 คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประกาศนียบตัร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที� 10 แพทยสภา 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore 

Management University 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC 

Montreal, Canada 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese 

American 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน  

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน - ไม่ม ี- 

ปัจจบุัน กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 แห่ง) 

2562 - ปัจจุบนั อปุนายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ 
2560 - ปัจจุบนั อนกุรรมการ / สํานกังานประกนัสงัคม 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. บางกอก เชน แมเนจเมนท์ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะกรรมการพฒันาระบบบริการสขุภาพ / กระทรวงสาธารณสขุ 
2558 - ปัจจุบนั อปุนายกที� 3 / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. โสธรเวชกิจ  
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. พาร์คอินน์สระบรีุ  
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์  
2556 - 2564 กรรมการ / บจก.อยธุยาการแพทย ์ 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์  
2535 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์  
กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564  จํานวน 6 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ  24 พฤศจิกายน 2536 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท 29 ปี 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 7 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)25
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ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
ชื�อ-นามสกุล ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 

อายุ  69 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร  

 และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลมิ หาญพาณิชย์ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 7.19 (ลดลง 1.32% ในปี 2564) 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดษุฎีบณัทิตกิตติมศกัดิ� สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  
  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วฒุบิตัร ผู้ เชี�ยวชาญ สาขาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วฒุบิตัร กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสขุ รุ่นที� 5 คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประกาศนียบตัร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที� 10 แพทยสภา 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore 

Management University 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC 

Montreal, Canada 
 ประกาศนียบตัร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese 

American 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน  

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน - ไม่ม ี- 

ปัจจบุัน กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 แห่ง) 

2562 - ปัจจุบนั อปุนายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ 
2560 - ปัจจุบนั อนกุรรมการ / สํานกังานประกนัสงัคม 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. บางกอก เชน แมเนจเมนท์ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / คณะกรรมการพฒันาระบบบริการสขุภาพ / กระทรวงสาธารณสขุ 
2558 - ปัจจุบนั อปุนายกที� 3 / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. โสธรเวชกิจ  
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. พาร์คอินน์สระบรีุ  
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์  
2556 - 2564 กรรมการ / บจก.อยธุยาการแพทย ์ 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์  
2535 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์  
กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564  จํานวน 6 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ  24 พฤศจิกายน 2536 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท 29 ปี 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 7  

25 

ชื�อ-สกุล ศ.(พเิศษ) พิภพ วีระพงษ์ 

อายุ 60 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท LL.M., Harvard University, USA 

 ปริญญาโท LL.M., Taxation, Boston University, USA 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เนติบณัฑติ สถาบนัเนติบณัฑิตยสภา 

 ประกาศนยีบตัร International Taxation,  Harvard University, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน (1 แห่ง) 

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์เฮาส์ 

ปัจจบุัน กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 

2545 – ปัจจุบนั หุ้นสว่น / บจก. ลอว์อลัลายแอนซ์  

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564       จํานวน 5 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จํานวน 5 ครั �ง จากทั �งหมด 5 ครั �ง 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ  9 เมษายน 2547 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท 18 ปี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท /  - ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /  -  ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  

บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล - ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ  

ที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา    

 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมทั �งด้านคุณวฒุ ิ  

ขอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั �งกรรมการอิสระ            และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั �งยงัมีคุณสมบตัิ 

ที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกนิ 9 ปีเป็นกรรมการอสิระ  สอดคล้องกบันยิามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย  

ต่อไปอกีวาระหนึ�ง    ลาํดบัที� 9) จงึเห็นควรได้รบัเลือกตั �งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระ       

หนึ�ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 26
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ชื�อ-นามสกุล นายวรวีร์ เกียรตินิยมศกัดิ� 

อายุ 42 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

  เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี-  

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงนิ 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน - ไม่ม ี- 

ปัจจบุัน กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง) 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจิ �ง เซน็เตอร์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. บางกอก เชน แมเนจเมนท์ 

2559 - 2564  กรรมการ / บจก. อยธุยา การแพทย์ 

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564   จาํนวน 6 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564  จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ปี 2564  จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ  23 มถินุายน 2563 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 

    

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)27
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ชื�อ-นามสกุล นายวรวีร์ เกียรตินิยมศกัดิ� 

อายุ 42 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

  เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี-  

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงนิ 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน 

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน - ไม่ม ี- 

ปัจจบุัน กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง) 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจิ �ง เซน็เตอร์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บจก. บางกอก เชน แมเนจเมนท์ 

2559 - 2564  กรรมการ / บจก. อยธุยา การแพทย์ 

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564   จาํนวน 6 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564  จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ปี 2564  จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ  23 มถินุายน 2563 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 
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ชื�อ-สกุล นายภมูิพฒัน์ ฉตัรนรเศรษฐ 

อายุ 37 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยง  

  ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /  - ไม่ม ี- 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่ม ี- 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการการ 

  ลงทนุ, CASS Business School, 

  City University London, สหราชอาณาจกัร 

 ปริญญาโท  สาขาการเงิน, Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลยี 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑติ สาขาการจดัการและระบบสารสนเทศ  Curtin  

  University of Technology, ประเทศออสเตรเลยี 

  ประกาศนียบตัรผู้สอบผ่าน CFA ระดบั 1  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน  

ผู้บริหารในกจิการอื�นใน - ไม่ม ี-   

ปัจจบุัน กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง) 

2564 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษัท ฟินฟินิท แอสเซ็ท จํากดั 

2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บริษัท หยู่อี� พร็อพเพอร์ตี � จํากดั 

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่ม ี- 

การเข้าประชุมกรรมการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564   จาํนวน 6 ครั �ง จากทั �งหมด 6 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564  จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง 

  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ปี 2564  จํานวน 4 ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ  23 มถินุายน 2563 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 28
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชี 

 

ชื�อ-นามสกุล นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรตพิงศ์ 

บริษัท บริษัท เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน 20 ปี 

ตาํแหน่ง หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ สมาชิกสภาวิชาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน 2562 - ปัจจุบนั หุ้นส่วน / บริษัท เคพเีอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 2559 - 2562 ผู้อาํนวยการ, สอบบญัชี / บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2556 - 2558 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ, สอบบญัชี / บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จํากดั 

ข้อมูลที�ตดิต่อได้ อีเมล nawarat@kpmg.co.th 

โทรศพัท์ 02 677 2319 

โทรสาร 02 677 2222 

 

ชื�อ-นามสกลุ นางวไิล บรูณกิตติโสภณ 

บริษัท บริษัท เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน 37 ปี 

ตาํแหน่ง หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ สมาชิกสภาวิชาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรรมการและเลขานกุารคณะอนกุรรมการทดสอบการปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการสอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บญัชมีหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน 2547 - ปัจจุบนั หุ้นส่วน / บริษัท เคพเีอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2537 - 2547 หุ้นส่วน / บริษัท เคพเีอม็จ ีออดิท (ประเทศไทย) จาํกดั 

2533 - 2536 ผู้จดัการ / บริษัท สาํนกังาน เคพีเอ็มจี พทีมาร์วิค สธุี จํากดั 

2529 - 2532 ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี / สํานกังานสธุี  

ข้อมูลที�ตดิต่อได้ อีเมล wilai@kpmg.co.th 

โทรศพัท์ 02 677 2116 

โทรสาร 02 677 2222 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 8 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)29



 

28 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี 

 

ชื�อ-นามสกุล นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรตพิงศ์ 

บริษัท บริษัท เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน 20 ปี 

ตาํแหน่ง หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ สมาชิกสภาวิชาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน 2562 - ปัจจุบนั หุ้นส่วน / บริษัท เคพเีอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 2559 - 2562 ผู้อาํนวยการ, สอบบญัชี / บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2556 - 2558 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ, สอบบญัชี / บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จํากดั 

ข้อมูลที�ตดิต่อได้ อีเมล nawarat@kpmg.co.th 

โทรศพัท์ 02 677 2319 

โทรสาร 02 677 2222 

 

ชื�อ-นามสกลุ นางวไิล บรูณกิตติโสภณ 

บริษัท บริษัท เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน 37 ปี 

ตาํแหน่ง หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ สมาชิกสภาวิชาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรรมการและเลขานกุารคณะอนกุรรมการทดสอบการปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการสอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บญัชมีหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน 2547 - ปัจจุบนั หุ้นส่วน / บริษัท เคพเีอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2537 - 2547 หุ้นส่วน / บริษัท เคพเีอม็จ ีออดิท (ประเทศไทย) จาํกดั 

2533 - 2536 ผู้จดัการ / บริษัท สาํนกังาน เคพีเอ็มจี พทีมาร์วิค สธุี จํากดั 

2529 - 2532 ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี / สํานกังานสธุี  

ข้อมูลที�ตดิต่อได้ อีเมล wilai@kpmg.co.th 

โทรศพัท์ 02 677 2116 

โทรสาร 02 677 2222 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 8 
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ชื�อ-นามสกุล นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 

บริษัท บริษัท เคพเีอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน 29 ปี 

ตาํแหน่ง หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ สมาชิกสภาวิชาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บญัชมีหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (เกยีรตินยิมอนัดบั 2) 

ประสบการณ์การทาํงาน 2554 - ปัจจุบนั หุ้นส่วน / บริษัท เคพเีอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2553 - 2554 กรรมการบริหาร / บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัชี จํากดั 

2551 - 2553 รองกรรมการบริหาร / บริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2548 - 2551 ผู้ชว่ยกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2546 - 2548 ผู้จดัการ / บริษัท เคพีเอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ข้อมูลที�ตดิต่อได้ อีเมล์ vipavan@kpmg.co.th 

โทรศพัท์ 02 677 2331 

โทรสาร 02 677 2222  

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 30



 

30 

คาํนิยามของ “กรรมการอิสระ” 
 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที�มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องหรือ

สว่นได้เสยีต่อผลการดําเนินงานของบริษัททั �งทางตรงและทางอ้อม  คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระม ีดงันี � 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี �ให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ที�เกี�ยวข้อง

ด้วย 

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั �งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั �นจะไม่มี

ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

3. ต้องไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ�ง

เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. ต้องไม่เป็นผู้ ที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั �งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจําในบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. ต้องไมเ่ป็นผู้ที�เกี�ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดย

อิสระโดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั �งผู้ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของบุคคลดงักลา่ว 

7. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไมส่ามารถให้ความเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ 

  

 ซึ�งนิยามดงักลา่วเท่ากบัข้อกําหนดที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้กําหนดไว้ 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 9 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน)31
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คาํนิยามของ “กรรมการอิสระ” 
 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที�มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องหรือ

สว่นได้เสยีต่อผลการดําเนินงานของบริษัททั �งทางตรงและทางอ้อม  คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระม ีดงันี � 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี �ให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ที�เกี�ยวข้อง

ด้วย 

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั �งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั �นจะไม่มี

ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

3. ต้องไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ�ง

เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. ต้องไม่เป็นผู้ ที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั �งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจําในบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. ต้องไมเ่ป็นผู้ที�เกี�ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดย

อิสระโดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั �งผู้ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของบุคคลดงักลา่ว 

7. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไมส่ามารถให้ความเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ 

  

 ซึ�งนิยามดงักลา่วเท่ากบัข้อกําหนดที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้กําหนดไว้ 
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แผนที�ตั �งของสถานที�จัดประชุม 

 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชั �น 17 เลขที� 44 หมู่ที� 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

โทร. 02-836-9999 www.bangkokchainhospital.com 
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บร�ษัท บางกอก เชน ฮอสป�ทอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเว�ลด�เมดิคอล ชั้น 17 เลขที่ 44 หมู� 4 ถนนแจ�งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 11120
โทร. 02-836-9999 www.bangkokchainhospital.com

โทรศัพท� : 028369990      โทรสาร : 021064858
อีเมล� : info@bangkokchainhospital.com
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