
 

 

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

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

  
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  และเพื่อให้สิทธิความเท่าเทียมกันแก่ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 และเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการลว่งหน้า โดยทัง้นี  ้คณะกรรมการของ
บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่แกผู่้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

2. ค านิยาม 
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัท บางกอก เชน 
ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

3. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 500,000 หุ้น 

ตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

4. การเสนอวาระการประชุม 
4.1 เร่ืองที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมตัิ  

(1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากบั
ดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคับ  หรือมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และอยู่นอกเหนือ
อ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้  

(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือ บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่  
(3) เร่ืองที่เก่ียวกับอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ

เสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
(4) เร่ืองที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสยีงที่น้อยกวา่ ร้อยละ 10 

ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่ได้ถกูเปลีย่นแปลงอยา่งมี
นยัส าคญั  

(5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง  
(6) เร่ืองที่ได้ด าเนินการแล้ว  
(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที่บริษัทก าหนด 
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4.2 ขัน้ตอนการพิจารณา  
(1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าหนงัสอืเสนอวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย  

-   แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 (แบบ ก.)   
-   เอกสารประกอบของผู้ ถือหุ้นท่ีได้ระบไุว้ในหมายเหตขุอง แบบ ก.  

             สง่มาที่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
                         ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชัน้ 22 อาคารโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 
                         44 หมูท่ี่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 
ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยสง่เอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข  02-106-4858 

หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่  Email Address: ir@bangkokchainhospital.com หรือเลขานุการบริษัทที ่
voravee.ki@bangkokchainhospital.com ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบ ก. ให้กับทางบริษัทในภายหลงั ทัง้นี ้บริษัทขอ
สิน้สุดการรับเร่ืองพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2566 

(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระที่ต้องการ
เสนอ สว่นหลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จดัสง่ 1 ชดุ ตอ่การสง่เร่ืองในแตล่ะครัง้  

(3) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบือ้งต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทัง้หมดจะถกูเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2566 

(4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไมม่ีลกัษณะ
เข้าขา่ยตามข้อ 4.1 (1) - (7) เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

(5) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ส าหรับเร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะชีแ้จงเหตผุลในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. การเสนอชื่อกรรมการ 
5.1 คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  

ผู้ที่ถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสตัย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงาน  

5.2 ขัน้ตอนการพิจารณา  
(1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าเอกสารเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย  

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือลงนามใน
เอกสารฉบบัเดยีวกนั 
- เอกสารประกอบของผู้ ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตามที่ได้ระบไุว้ใน แบบ 

     สง่มาที่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
                 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชัน้ 22 อาคารโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 
                 44 หมูท่ี่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 

 

http://hmpro-th.listedcompany.com/misc/proposal_agm_agenda_2010/Form-A-TH.pdf
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ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอยา่งไมเ่ป็นทางการโดยสง่เอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-106-4858 
หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่  Email Address: ir@bangkokchainhospital.com หรือเลขานุการบริษัทที่ 
voravee.ki@bangkokchainhospital.com ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบ ข. ให้กับทางบริษัทในภายหลงั  ทัง้นีบ้ริษัทขอ
สิน้สุดการรับเร่ืองพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2566 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ข. ตามจ านวน
บคุคลที่ต้องการเสนอ สว่นหลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จดัสง่ 1 ชดุ ส าหรับการสง่เร่ืองใน
แตล่ะครัง้  

(3) คณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบือ้งต้น โดยบคุคลที่ผ่าน
การพิจารณาทัง้หมดจะถกูเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2566 

(4) ที่ประชมุคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
(5) รายช่ือบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจุไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2566 ส าหรับบคุคลท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และจะชีแ้จงเหตผุลในวนัประชุม
ผู้ ถือหุ้น 
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แบบ ก. 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................... 

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

(2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 เร่ือง .......................... 
........................................................................................................................................................................... 

(3) โดยมีข้อเสนอ และข้อมลูที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา ดงันี ้....................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
โดยมีเอกสารประกอบเพิม่เติม พร้อมกบัได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน .................................แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุ้ น และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมด
ถกูต้อง และเป็นจริงทกุประการ 
 
                            ลงช่ือ ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
        (............................................................) 
                                        วนัท่ี ............................................................ 
 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้ 

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

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

สัมพันธ์ที ่ ir@bangkokchainhospital.com หรือเลขานุการบริษัทท่ี  voravee.ki@bangkokchainhospital.com และต้องส่ง
ต้นฉบบัของหลกัฐานทัง้หมดให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2566  

 
 



 

 

แบบ ข. 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

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

(2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ที่จะเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว .................................................................... 
อายุ .......... ปี เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคณุสมบตัิอื่น ๆ พร้อมกบัได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน .......... แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมด
ถกูต้อง และเป็นจริงทกุประการ 

              ลงช่ือ ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 
                                  (............................................................) 
                                                     วนัท่ี ............................................................ 

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
ยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฏหมาย
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะปฏิบตัิตามกฎการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

         ลงช่ือ ......................................................... ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                     (............................................................) 
                                                     วนัท่ี ............................................................ 
 

หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานประกอบ ดงันี ้ 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรพย์ั  หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
1.2 ส าเนาบตัรประชาชน  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประชาชน 

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

และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)  
2. กรณีท่ีต้องการเสนอช่ือบคุคลมากกวา่ 1 ราย ต้องจดัท าแบบ ข. ตามจ านวนช่ือท่ีต้องการเสนอ  
3. กรณีผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ มีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-สกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  
4. บริษัทจะไมพ่ิจารณาในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน หรือผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือไมม่ีคณุสมบติัตามท่ีก าหนด  
5. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่เอกสารทัง้หมดอย่างไมเ่ป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-106-4858 หรือทาง Email Address ของฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ท่ี ir@bangkokchainhospital.com หรือเลขานกุารบริษัทท่ี voravee.ki@bangkokchainhospital.com และต้องสง่
ต้นฉบบัของหลกัฐานทัง้หมดให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2566


