
 

 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
Bangkok Chain Hospital Public Company Limited 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

  
1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี  และเพ่ือให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผูถื้อหุ้น บริษทั 
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2565 และเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทั มี
เจตนารมณ์ท่ีจะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสริมสร้างใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. ค านิยาม 
“บริษัท” หมายความวา่ บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการของบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
“วาระการประชุม” หมายความวา่ วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล 
จ ากดั (มหาชน) 

3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งถือหุน้ของบริษทั ไม่นอ้ยกวา่ 500,000 หุน้ ต่อเน่ือง
มาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

4. การเสนอวาระการประชุม 
4.1 เร่ืองทีจ่ะไม่ผ่านการพจิารณาอนุมตั ิ 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั
หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะ
ด าเนินการได ้ 

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
(3) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  
(4) เร่ืองท่ีได้มีการพิจารณาในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่า ร้อยละ 10 ของ

จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดถู้กเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง  
(6) เร่ืองท่ีไดด้ าเนินการแลว้  
(7) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีบริษทัก าหนด 
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4.2 ขั้นตอนการพจิารณา  
(1) ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย  

- แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (แบบ ก.)   
- เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุของ แบบ ก.  
ส่งมาท่ี บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

                      ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ชั้น 22 อาคารโรงพยาบาลเวลิดเ์มดิคอล 
                      44 หมู่ท่ี 4 ถนนแจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระอยา่งไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารหมายเลข 02-106-4858 หรือ ผ่าน
ทางฝ่ ายนักลงทุนสัมพัน ธ์ ท่ี  Email Address: pumipat.ch@bangkokchainhospital.com ห รือเลขานุการบ ริษัท ท่ี 
voravee.ki@bangkokchainhospital.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. ให้กบัทางบริษทัในภายหลงั ทั้งนี ้บริษัทขอส้ินสุด
การรับเร่ืองพจิารณาในวนัที ่31 มกราคม 2565 

(2) กรณีตอ้งการเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระท่ีตอ้งการเสนอ 
ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเร่ืองในแต่ละคร้ัง  

(3) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ โดยวาระท่ีผ่านการพิจารณาทั้ งหมดจะถูกเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

(4) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้
ข่ายตามขอ้ 4.1 (1) - (7) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

(5) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

5. การเสนอช่ือกรรมการ 
5.1 คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  
ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีความรู้
ความสามารถ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน  
5.2 ขั้นตอนการพจิารณา  

(1) ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าเอกสารเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย  
- แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถื้อหุน้ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามในเอกสาร
ฉบบัเดียวกนั 

- เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น แบบ 
ส่งมาท่ี บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
             ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ชั้น 22 อาคารโรงพยาบาลเวลิดเ์มดิคอล 
             44 หมู่ท่ี 4 ถนนแจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

ถือหุน้สามารถเสนอวาระอยา่งไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารหมายเลข 02-106-4858 หรือ ผา่นทาง
ฝ่ ายนั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์ ท่ี  Email Address: pumipat.ch@bangkokchainhospital.com ห รือ เล ข า นุ ก ารบ ริษั ท ท่ี 

http://hmpro-th.listedcompany.com/misc/proposal_agm_agenda_2010/Form-A-TH.pdf
mailto:pumipat.ch@bangkokchainhospital.com
mailto:voravee.ki@bangkokchainhospital.com
http://hmpro-th.listedcompany.com/misc/proposal_agm_agenda_2010/Form-B-TH.pdf
mailto:%20pumipat.ch@bangkokchainhospital.com
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voravee.ki@bangkokchainhospital.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. ใหก้บัทางบริษทัในภายหลงั ทั้งนีบ้ริษัทขอส้ินสุด
การรับเร่ืองพจิารณาในวนัที ่31 มกราคม 2565 

(2) กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าแบบ ข. ตามจ านวน
บุคคลท่ีตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จดัส่ง 1 ชุด ส าหรับการส่งเร่ืองใน
แต่ละคร้ัง  

(3) คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ โดยบุคคลท่ีผา่นการ
พิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  
(5) รายช่ือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2565 ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุมผู ้
ถือหุน้ 

 
 
 
 
 

mailto:voravee.ki@bangkokchainhospital.com


แบบ ก. 
 

เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 

(1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                                                                           . 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน)  จ านวน                                                         หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี                    ถนน                                                      ต าบล/แขวง                                               . 
อ าเภอ/เขต                                        จงัหวดั                                              โทรศพัท์                                       . 
โทรศพัท์มือถือ                                                    E-mail                                                                                 . 

(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เร่ือง                      . 
                                                                                                                                                                    . 

(3)  โดยมีข้อเสนอ และข้อมลูที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาดงันี ้                                                   . 
                                                                                                                                                                    .  
                                                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                                                    . 
โดยมเีอกสารประกอบเพ่ิมเติม พร้อมกบัได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน                 แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ก. นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมด 
ถกูต้อง และเป็นจริงทกุประการ  

 
 

ลงช่ือ                                                         ผู้ ถือหุ้น 
(                                                         ) 

วนัท่ี                                                           . 
 

______________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
1.2 ส าเนาบตัรประชาชน  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประชาชน 

(ส าเนาหนงัสือเดินทาง ในกรณีท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง  
2. กรณีท่ีต้องการเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ต้องจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระท่ีต้องการเสนอ 
3. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไข้ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-สกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
4. บริษัทจะไมพ่ิจารณาวาระท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน หรือ ผู้ ถือหุ้นไมม่ีคณุสมบติัตามท่ีก าหนด 
5. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทัง้หมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-106-4858 หรือทาง Email Address ของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ี 

pumipat.ch@bangkokchainhospital.com หรือเลขานกุารบริษัทท่ี voravee.ki@bangkokchainhospital.com และต้องสง่ต้นฉบบั
ของหลกัฐานทัง้หมดให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565  



แบบ ข. 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

 

(1)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                                                   เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน)  จ านวน                                                                         หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี                      ถนน                                                          ต าบล/แขวง                                                   . 
อ าเภอ/เขต                                         จงัหวดั                                               โทรศพัท์                                               . 
มือถือ                                                            E-mail                                                                                                . 

(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว                                                                          . 
อาย ุ            ปี  เป็นกรรมการของบริษัทฯ   ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน  และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ  และเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคณุสมบติัอ่ืนๆ พร้อมกบัได้ลงชื่อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน                  แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้ หลักฐานการถือหุ้ น และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมด 
ถกูต้อง และเป็นจริงทกุประการ  

ลงชื่อ                                                         ผู้ ถือหุ้น 
(                                                         ) 

วนัท่ี                                                           . 
 

(3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                             บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ 
ยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมาย
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  ตลอดจนหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 
ลงชื่อ                                                         ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ 

(                                                         ) 
วนัท่ี                                                           . 

________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานประกอบ ดงันี ้ 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรพย์ั  หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
1.2 ส าเนาบตัรประชาชน  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประชาชน (ส าเนา

หนงัสือเดินทาง ในกรณีท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง  
1.3 หลกัฐานของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ  ได้แก่  ส าเนาบตัรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  หลกัฐานการศึกษา  ประวติัท างาน และ

เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)  
2. กรณีท่ีต้องการเสนอช่ือบคุคลมากกวา่ 1 ราย ต้องจดัท าแบบ ข. ตามจ านวนช่ือท่ีต้องการเสนอ  
3. กรณีผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ มีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-สกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อม

ทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  
4. บริษัทจะไมพ่ิจารณาในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน หรือผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือไมม่ีคณุสมบติัตามท่ีก าหนด  
5. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทัง้หมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-106-4858 หรือทาง Email Address ของฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ท่ี 

pumipat.ch@bangkokchainhospital.com หรือเลขานุการบริษัทท่ี voravee.ki@bangkokchainhospital.com และต้องส่งต้นฉบับ
ของหลกัฐานทัง้หมดให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
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