
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
และ 

เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ  
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2562 

วัตถปุระสงค์ 

บริษัท โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรัง จํากดั (มหาชน) (บริษัท) คํานงึถงึความสาํคญัของผู้ ถือหุ้น และเพือให้เป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทจึงเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และเสนอชือบคุคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็น

กรรมการสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทกําหนด

อย่างชดัเจนและโปร่งใส 

คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นทีจะเสนอวาระและ/หรือเสนอชือบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นทีจะเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณา

เลอืกตงัเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคณุสมบติัดงัน ี

1. ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียงทังหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว

หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

2. ต้องเ ป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทไม่น้อยกว่าจํานวนที กําหนดในข้อ  ข้างต้นต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

และยงัคงถือหุ้นจํานวนดงักลา่วในวนัทีเสนอจนถึงวนัประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีนนัๆ 

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 

ผู้ ถือหุ้นทีมีคณุสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดข้างต้นของหลกัเกณฑ์นี สามารถเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยมีเงือนไขและขนัตอนดําเนินการดงัน ี

1. จัดทําหนังสือเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน 

“แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้

จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของตน

และลงลายมือชือในแบบฟอร์มด้วย 

2. วาระการประชมุต้องระบโุดยชัดแจ้งว่า เพืออนมุติั หรือเพือทราบ 

3. เ มือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเ รืองที เ สนอดังกล่าว ให้บรรจุเ ข้าเ ป็นวาระในการประชุม ส ามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมกบัระบวุ่าเป็นวาระทีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น สว่นเรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website ของบริษัทที  

www.wattanapat.co.th และแจ้งให้ทราบในทีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง 



บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

เกณฑ์ในการพจิารณาไม่บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึงจะต้องไม่เป็นไปตาม

เรืองดงัต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอืน และมติคณะกรรมการให้ถือเป็นทีสดุ 

1. เรืองทีขดักบักฏหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีกํากับดูแล

บริษัท หรือขดัต่อวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี หรือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัท 

2. เรืองทีเกียวกับดําเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงเหตุอันควรสงสยัเกียวกับความผิดปกติของเรือง

ดงักลา่ว 

3. เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการได้ 

4. เรืองทีเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

5. เรืองทีบริษัทได้ดําเนินการหรือเริมดําเนินการไปแล้ว 

6. เรืองทีผู้ ถือหุ้ นเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพือพิจารณาในรอบ  เดือนทีผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย

คะแนนเสียงทีน้อยกว่าร้อยละ  ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด โดยข้อเท็จจริงในเรืองนันยังไม่ได้

เปลยีนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั 

7. เรืองทีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลกัฐานเพือประกอบการ

เสนอไม่ชดัเจนคลมุเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกบัความเป็นจริง  

8. เรืองทีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรืองทีอยู่ภายในขอบอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่

เป็นกรณีทีก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างมีนยัสาํคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

9. เรืองทีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความ

จําเ ป็นต้องบรรจุเ ป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลทีสมควรและสามารถอ ธิ บ าย 

ผู้ ถือหุ้นได้ 

10. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นทีเสนอเรืองมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด หรือผู้ ถือหุ้ นไม่ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ทีบริษัทกําหนดไว้ในเรืองดงักลา่ว 

11. กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 
 



บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบฟอร์ม  

 

แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

 

(1) ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว________________________________________________________________ 

อยู่บ้านเลขที_______________ถนน________________________ตําบล/แขวง________________________________ 

อําเภอ_____________________จงัหวดั_____________________________โทรศพัท์*__________________________ 

โทรศพัท์มือถือ*___________________________E-mail (ถ้ามี)_____________________________________________ 

(*ข้อมลูโทรศพัท์หรือโทรศพัท์มือถือมีประโยชน์อย่างยิงในการให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้อย่างรวดเร็ว) 

 (2) จํานวนหุ้นทีถือครอง____________________หุ้น  ข้อมลู ณ วนัที____________________ 

(3) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี  ดงันี 

วาระ_____________________________________________________________________________________________ 

วัตถปุระสงค์   [   ] เพือทราบ     [   ] เพือพิจารณา       [   ] เพืออนมุติั 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี คือ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบเพิมเติมทีได้ลงชือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน_______แผ่น 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอเรืองเพือบรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นนี หลกัฐานการถือ

หุ้น และเอกสารประกอบอืน ๆ ถกูต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐาน

ดงักลา่วได้และเพือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญ 

 

 

 

 

                                                                        ลายมือชือ_________________________________ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                      (__________________________________) 

                                                                                      วนัท_ี_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

หลักเกณฑ์ในการเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ 

ผู้ ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี สามารถเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณา

เลอืกตงัเป็นกรรมการ โดยมีเงือนไขและขนัตอนดําเนินการดงัน ี

1. จดัทําแบบเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนใน “แบบขอ

เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี” (โดยสามารถดาวน์

โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายกรอก

รายละเอียดของตนและลงลายมือชือ แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนัพร้อมทงัเอกสารหลกัฐานทีกําหนด  

2. บคุคลทีได้รับการเสนอซือเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “แบบ

ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสาร

ดงักลา่วเพือเป็นการยืนยนัว่ายินยอมให้เสนอชือเพือรับการพิจารณาเลอืกตังเป็นกรรมการของบริษัท และรับรอง

ว่าข้อมูลทีให้นันถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทังยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร

ดงักลา่วได้ 

3. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลดงักล่าวโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัผู้ทีได้รับการ

เสนอชือคนอืน ๆ เพือให้ความเห็นต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตงัต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาเป็นอย่างอืน  

4. ผู้ทีจะถูกเสนอชือเพือเลือกตังเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การ

ทํางานทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคณุสมบติัตามทีกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท หลกัการ

กํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท รวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอืนใดทีเกียวข้อง 

กําหนด  

5. บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชือในวาระการเลือกตัง

กรรมการ ส่วนกรณีทีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ เสนอชือ

ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทังชีแจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที www.wattanapat.co.th และ

แจ้งให้ทราบในทีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง 

 

 

 



บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารหลักฐานทีใช้ในการประกอบการพิจารณา 

1. แสดงหลกัฐานดังต่อไปนีพร้อมลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือชือ

ของนิติบคุคลนนั (แล้วแต่กรณี)  

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

1.2 หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  

บคุคลธรรมดา  :  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตัวราชการ หรือใบขบัขี หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างด้าว ทียงัไม่หมดอาย ุ

นิติบคุคล : สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน  เดือน และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ทียังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามทีได้ลงลายมือชือ 

พร้อมทงัลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง  

2. บุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ 

หนังสือยินยอมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน และเอกสารอืนทีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคณุสมบัติ  

ช่องทางการรับเรือง 

ผู้ ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณา มายงับริษัทภายในวันที 31 มกราคม 2562 ตามทีอยู่

ด้านล่าง หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที tipparat.kh@wattanapat.co.th เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ                

ผู้ ถือหุ้น  

 ในกรณีทีนําสง่ด้วยตนเองจะต้องนําสง่ในระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ของวนัจนัทร์ ถงึวนัศกุร์  

 ในกรณีทีส่ง เอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เ กิ นวันที   

31 มกราคม 2562 

 ในกรณีทีส่งทางอีเมล์ ผู้ ถือหุ้นต้องนําส่งต้นฉบับแบบฟอร์มพร้อมหลกัฐานดังกล่าวซึงลงลายมือชือเรียบร้อย

แล้วสง่ให้กบับริษัทภายในวนัที 31 มกราคม 2562 

โปรดให้ข้อมลูทีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมลล์ เพือความสะดวกในการสอบถามข้อมลูเพิมเติม และท่านสามารถติดตามการรับ

เรืองของท่านได้ที  คณุมัณฑณี  รัตตมณี  นกัลงทนุสมัพนัธ์    โทรศพัท์  0 7520 5555 ต่อ 6731 

 

 

 



บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบฟอร์ม 2 

 

แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 

 

(1) ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________ 

อยู่บ้านเลขที_______________ถนน_____________________________ตําบล/แขวง______________________________ 

อําเภอ/เขต________________________จงัหวดั_____________________โทรศพัท์*______________________________ 

โทรศพัท์มือถือ*__________________________E-mail (ถ้ามี)_______________________________________________ 

(*ข้อมลูโทรศพัท์หรือโทรศพัท์มือถือมีประโยชน์อย่างยิงในการให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้อย่างรวดเร็ว) 

             (2) จํานวนหุ้นทีถือครอง____________________หุ้น ข้อมลู ณ วนัที__________________ 

      (3)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ_____________________________________เพือเข้ารับเลอืกตังเป็น

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วมีคุณสมบติัครบถ้วน และไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้องกําหนด และบคุคลทีได้รับการเสนอชือดังกลา่วได้ให้ความยินยอมไว้

แล้วในแบบข้อมูลของบคุคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการด้วยแล้ว 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการเลอืกตงัเป็นกรรมการในการประชมุสามัญผู้ ถือ

หุ้นประจําปีนี หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอืน ๆ ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ โดยยินยอมให้บริษัทเปิดเผย

ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ และเพือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคญั 

 

                   ลายมือชือ_____________________________________ผู้ ถือหุ้น 

                  (____________________________________) 

          วนัที__________________________________ 

 

ข้าพเจ้า_________________________________เป็นบคุคลทีได้รับการเสนอชือข้างต้น  ข้าพเจ้ารับรองว่ามี

คณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้องกําหนด และยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ

คณุสมบติัของข้าพเจ้า กบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือกบับุคคลหรือกบัหน่วยงานอืน

ใด ก่อนการเสนอชือของข้าพเจ้าให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  เพือเป็นหลกัฐานและรับรองความถกูต้องของข้อความ 

ข้าพเจ้าจงึได้ลงชือเป็นสาํคญั 

 

 

                                   ลายมือชือ______________________________________บคุคลทีได้รับการเสนอชือ                

                                                  (______________________________________) 

                  วนัที________________________________________ 

 

 

     



บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบฟอร์ม 3 

แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ 

 

1. ชือ-ชือสกลุ 

(ภาษาไทย)________________________________________________________________________________________ 

    ชือ-ชือสกลุ 

(ภาษาองักฤษ)_____________________________________________________________________________________ 

2. วนั/เดือน/ปีเกิด__________________________________________อายุ____________ปี      

สญัชาติ_______________________________ 

3. ทีอยู่ เลขที______________________________________ถนน________________________________ 

    ตําบล/แขวง____________________________________อําเภอ/เขต____________________________ 

    จงัหวดั_______________________________โทรศพัท์____________________________ 

    มือถือ____________________________________ 

4. E-Mail (ถ้ามี)_____________________________________ 

5. สถานภาพ   (  )  โสด      (  ) สมรส      (   )  หย่าร้าง 

. ชือ-ชือสกลุ คู่สมรส 

(ภาษาไทย)______________________________________________________________________________________ 

   ชือ-ชือสกลุ คู่สมรส 

(ภาษาองักฤษ)___________________________________________________________________________________ 

7. มีบตุร______________คน 

    ชือ/นามสกุลและอายบุตุร 

(1)___________________________________________ อายุ ____________ ปี 

(2)___________________________________________ อายุ ____________ ปี 

(3)___________________________________________ อายุ ____________ ปี 

8. คณุสมบัติ 

    ( ) ประวติัการศึกษา (โปรดแนบเอกสารการศกึษา) 

สถาบนั วฒุิและสาขาวิชาเอก ปีทีสาํเร็จการศกึษา 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมซงึเกียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 

สถาบนัทีจดัการอบรม ชือหลกัสตูร 

 

ปีทีอบรม 

   

   

   

9. สถานทีทํางานปัจจบุนั 

ชือบริษัท__________________________________________________________________________________________ 

ทีอยู่ เลขที ___________________________ถนน____________________________ 

ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต_______________________ 

จงัหวดั________________________โทรศพัท์_______________________ 

E-Mail (ถ้ามี)________________________________________________ 

                                                                                                                             

10. ประสบการณ์ทํางาน (ย้อนหลงั 5 ปี จนถงึปัจจบุนั) 

จากปี……………ถงึปี…………. บริษัท ตําแหน่ง 

   

   

   

   

   

   

   

 

11. การถือหุ้นในบริษัท ณ วนัที_______________________(วนัทีได้รับการเสนอชือ)  

มีจํานวน____________________________หุ้น 

รวม คู่สมรส หรือ ผู้ทีอยู่กินกนัฉันท์สามีภริยา  ถือหุ้นจํานวน _____________________________________หุ้น 

บตุรคนที           ถือหุ้นจํานวน ______________________________________หุ้น 

บตุรคนที           ถือหุ้นจํานวน ______________________________________หุ้น 

บตุรคนที           ถือหุ้นจํานวน ______________________________________หุ้น 

12. ท่านมีความสมัพนัธ์กบักรรมการและผู้บริหารบริษัท         (     ) ใช่    (    ) ไม่ใช่ 

      โปรดระบชืุอกรรมการ/ผู้บริหารและความสมัพนัธ์_______________________________________________________      

_________________________________________________________________________________________________ 

13. ท่านมีสว่นได้เสยีกบับริษัทหรือบริษัทย่อย หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขัดแย้ง        (  ) มี    (   ) ไม่มี 

      โปรดระบชืุอบริษัท_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จาํกัด (มหาชน) 

 

14. ท่านมีประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดําเนินคดี            (  )  มี       (  )  ไม่มี 

      โปรดระบรุายละเอียด  

ประเภทคดี ข้อหา/ความผิด วนัที สถานะคดี 

    

    

    

 

15. ข้อมลูอืนทีสาํคญัต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 


