
 

 

ข้อปฎบิัตสิาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามทีระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที 21 

เมษายน 2565 เมือบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชือผู้ ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วน

แล้ว ผู้ให้บริการจดัประชมุผ่านสอือิเลก็ทรอนิกส์ จะสง่ลิงค์สาํหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยงัอีเมลทีท่านได้สง่มาแจ้งบริษัท โดย

จะสง่ลิงค์ลว่งหน้า  วนัก่อนวนัประชมุ  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นทต้ีองการเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทีจะเข้าร่วมประชมุ ด้วยวิธีดงัต่อไปนี 

 

กรณีผู้ถอืหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือ ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2) โดยขอให้ท่าน

ระบอีุเมล และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านให้ชดัเจนสําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพือยืนยนัสทิธิเข้าร่วมประชมุ E-AGM  

2.1 ผู้ ถือหุ้นทีเป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสอือเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สําเนาเอกสารแสดงตนทีราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตวัราชการ หรือ

ใบอนุญาตขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมกีารเปลยีนแปลงชอื-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลกัฐานประกอบด้วย 

 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชมุแทนผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนา

หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมอืชอืรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

o สําเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนา

หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทียงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือชอืรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นทีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผู้มอํีานาจลงนามแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้ น ซึงรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สําเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทียงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมอืชือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 กรณีทีมกีารมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้ น ซึงรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สําเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบตัรประจําตัวข้าราชการ 

หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทียงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมอืชือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามทีได้กล่าวข้างต้น 

กรณีทีเอกสารหรือหลกัฐานทีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคําแปลฉบับ

ภาษาองักฤษ ซงึลงนามรับรองคาํแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน 

สงิทส่ีงมาด้วยลําดบัท ี5 



 

 

 

   

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (ตามข้อ 1) และหลกัฐานแสดงตวัตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตาม

ข้อ 2) โดยจดัสง่มาให้บริษัท ภายในวันท ี21 เมษายน 2565 

 ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)  

                                      โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชนั 22 

               เลขท ี44 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 11120 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมอืผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ ให้บริการจดั

ประชุมฯ ซงึจะเป็นลงิค์สําหรับการเข้าร่วมประชมุ และคู่มอืการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการ

ประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีทยีงัไม่ได้รับอเีมลดงักลา่วภายในวนัที 25 เมษายน 2565 ให้ตดิตอ่บริษัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) 

และโทรศทัพ์มอืถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เนต็บ้านพืนฐาน  

หมายเหต ุ:  กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัท์มือถือ จะต้องติดตงัโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วม

ประชุม ซงึสามารถ download ได้ดงัน ี

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชมุลว่งหน้า 60 นาที ก่อนเริมการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริมเมือถึงเวลาประชมุเทา่นนั  

4. การเข้าสูร่ะบบผู้เข้าร่วมประชมุจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้น และเลขทีบตัรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใด

อย่างหนงึเท่านนั กรณีทีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสยีงเป็นเห็นด้วยโดยทนัที (ใช้วิธีการนบัคะแนนโดยการเท

คะแนนเสยีงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีทีผู้ เข้าร่วมประชุมมีเหตขุัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกัด 

ตามเบอร์โทรศพัท์ทีระบไุว้ในอีเมลทีจดัส่งคูมื่อการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 

** การประชุม E-AGM นีจะเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน และจะไม่มีการจัดสถานทีการประชุมในรูปแบบเดิม ** 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

   

กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สาํหรับผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอืนเข้าร่วมประชุมแบบ E-

AGM ได้ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3) โดยระบุผู้ รับ

มอบฉันทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึงตามทบีริษัทได้กําหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบและสง่ให้บริษัท ภายในวนัที 21 เมษายน 2565 ผ่าน

ช่องทางต่อไปนี 

 ช่องทางอีเมล :     ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)  

                             โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชนั 22 

                                          เลขที 44 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

หมายเหต ุ: กรณีทีผู้ ถือหุ้นระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามทีท่านได้ระบมุาในหนงัสอืมอบฉันทะ ซึงใน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง เพียงอย่างใดอย่างหนึงเท่านนัไม่สามารถแบ่งการออก

คะแนนเสยีงเป็นบางสว่นได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสยีงของ Custodian) 

 
กรณีผู้ถอืหุ้นทเีป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงัคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น  

กรุณานําสง่ข้อมลูตอ่ไปน ี 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวน์โหลดทีเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokchainhospital.com) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือ

ชือผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้ รับมอบอาํนาจ พร้อมประทบัตราสาํคญัของนติิบคุคล (ถ้ามี) 

3. หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน 

4. หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian) 

5. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

6. จดัส่งข้อมลู ผ่านช่องทางต่อไปน ี

 ช่องทางอีเมล :  ir@bangkokchainhospital.com 

 ช่องทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)  

 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชนั 22 

เลขที 44 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 11120 

การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกียวข้องกบัธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกียวข้องกับวาระใด ๆ ซงึจะพิจารณาใน

การประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะส่งคําแนะนาํหรือคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได้ 2 วิธี ดงัต่อไปนี 

1. สง่คาํแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวนัประชมุ ผ่านชอ่งทางดงัต่อไปนี 

 อีเมล :   ir@bangkokchainhospital.com 

 โทรศพัท์ :   02-836-9906 

 ทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน)  

 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชนั 22 

เลขที 44 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 11120 

 



 

 

 

   

2. ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผู้ ทีเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชือและนามสกุล พร้อมแจ้ง

ว่าเป็นผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ก่อนทีจะมีการส่งคําแนะนําหรือคําถามทุกครัง บริษัทเปิดช่องทางในการส่ง

คําแนะนาํและคําถามระหว่างประชมุ ดงันี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพมิพ์ข้อความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึงผู้ เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนทีอุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที

เจ้าหน้าทีควบคุมระบบส่งคําเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากทีสนทนาเสร็จทุกครัง (สามารถดู

รายละเอียดเพมิเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชมุทีถกูจดัส่งไปยงัอีเมลของผู้เข้าร่วมประชมุ) 

ทงัน ีหากผู้ถือหุ้นมข้ีอสงสยัเกยีวกบัการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที ดงันี 

1. เรืองการสง่เอกสารยืนยนัตวัตนเพือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท

เพอืสอบถามข้อมลูเพิมเติมได้ ตามชอ่งทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรืองขนัตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีทียืนยันตวัตนอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั ตามเบอร์โทรศพัท์ทีระบไุว้ในอีเมลทีจดัส่งคู่มอืการใช้งานระบบไปให้ทา่น 


