
 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และ 

เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรัง จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ค านึงถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทจึง
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่บริษัทก าหนดอย่างชดัเจนและโปร่งใส 

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื่อบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ต้องถือหุ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้ นที่มี สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

2. ต้องเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดในข้อ 1  ข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และยงัคงถือหุ้นจ านวนดงักล่าวในวนัท่ีเสนอจนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนัน้ ๆ 

หลักเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี ้สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยมีเงื่อนไขและขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้

1. จดัท าหนงัสือเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนใน 
“แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียด
ของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วย 

2. วาระการประชมุต้องระบุโดยชดัแจ้งว่า เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อทราบ 

3. เมื่อคณะกรรมการมีมติ เห็นชอบเ ร่ืองที่ เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเ ข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี พร้อมกับระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้ น ส่วนเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website 
ของบริษัทท่ี www.wattanapat.co.th และแจ้งให้ทราบในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ 

 



 

 

เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่จะต้องไม่เป็นไปตาม
เร่ืองดงัต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และมติคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสดุ 

1. เร่ืองที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

2. เร่ืองที่เก่ียวกบัด าเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกับความผิดปกติของเร่ือง
ดงักล่าว 

3. เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

4. เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

5. เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการหรือเร่ิมด าเนินการไปแล้ว 

6. เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย
คะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยังไม่ได้
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

7. เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการเสนอไม่ชดัเจนคลมุเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

8. เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเร่ืองที่อยู่ภายในขอบอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้น
แต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

9. เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความ
จ าเป็นต้องบรรจุเ ป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมี เหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบาย  
ผู้ ถือหุ้นได้ 

10. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้นที่เสนอเร่ืองมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หรือผู้ ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ในเร่ืองดงักล่าว 

11. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

 



 

 

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดข้างต้นของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยมีเงื่อนไขและขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้

1. จัดท าแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน 
“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี” (โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั ให้ผู้ ถือหุ้น
ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมทัง้เอกสารหลักฐานที่
ก าหนด  

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอซื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน 
“แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” พร้อมลงนามใน
เอกสารดงักล่าวเพื่อเป็นการยืนยนัว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
และรับรองว่าข้อมลูที่ให้นัน้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นจริงทกุประการ พร้อมทัง้ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลู
หรือเอกสารดงักล่าวได้ 

3. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลดงักล่าวโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  

4. ผู้ที่จะถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การ
ท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษทั รวมถึงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ก าหนด  

5. บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บคุคลดงักล่าวจะได้รับการบรรจชุื่อในวาระการเลือกตัง้
กรรมการ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เสนอชื่อ
ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทัง้ชีแ้จงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.wattanapat.co.th 
และแจ้งให้ทราบในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ 



 

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา 

1. แสดงหลกัฐานดงัต่อไปนีพ้ร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อของนิติบคุคลนัน้ (แล้วแต่กรณี)  

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

1.2 หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  

บคุคลธรรมดา  :  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือ
หนงัสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ท่ียงัไม่หมดอายุ 

นิติบคุคล : ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบัตรประจ าตวัราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2. บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบตัิ ได้แก่ 
หนงัสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประวตัิส่วนตวั วุฒิการศึกษา ประวตัิการ
ท างาน และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคณุสมบตัิ  

ช่องทางการรับเร่ือง 

ผู้ ถือหุ้นต้องจดัส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณา มายงับริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ตามที่
อยู่ด้านล่าง หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ tipparat.kh@wattanapat.co.th เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบั
ผู้ ถือหุ้น  

• ในกรณีที่น าส่งด้วยตนเองจะต้องน าส่งในระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ของวนัจนัทร์ ถึงวนัศกุร์  

• ในกรณีที่ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่                   
31 มกราคม 2563  

• ในกรณีที่ส่งทางอีเมล ผู้ ถือหุ้ นต้องน าส่งต้นฉบับแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานดังกล่าวซึ่งลงลายมือชื่อ
เรียบร้อยแล้วส่งให้กบับริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

โปรดให้ข้อมลูที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมลเพื่อความสะดวกในการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม และทา่นสามารถตดิตาม
การรับเร่ืองของทา่นได้ที่ คณุมณัฑณี  รัตตมณี ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 0 7520 5555 ต่อ 6731 

 
 

 



 

 

แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

(1) ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________________      _       
อยู่บ้านเลขท่ี_______________ถนน________________________ต าบล____________________                      __       __               
แขวง__________________________________________________________________________                                __ 
อ าเภอ_____________________จงัหวดั_____________________โทรศพัท์*_______________________                      __ 
โทรศพัท์มือถือ*___________________________E-mail (ถ้าม)ี ______                       _________________                  _ 
(*ข้อมลูโทรศพัท์หรือโทรศพัท์มือถือมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้อย่างรวดเร็ว) 
 (2) จ านวนหุ้นท่ีถือครอง____________________หุ้น  ข้อมลู ณ วนัท่ี__________________                                 __ 

(3) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ดงันี ้

วาระ___________________________________________                            ___________________________________ 
___                                                                                                                                                                       __                                                                                                                                                                        

วัตถุประสงค์   [   ] เพื่อทราบ     [   ] เพื่อพิจารณา       [   ] เพื่ออนมุตั ิ

โดยมีเหตผุลและรายละเอียดดงันี ้คือ 

__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                          __ 
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________                                                                                                                       ___  

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชือ่รับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน_______แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นนี ้หลกัฐาน
การถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ โดยยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวได้และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญั 

 

                                                                        ลายมือชื่อ_________________________________ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                      (__________________________________) 

                                                                                      วนัท่ี______________________________ 

 

 



 

 

แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

1. ชื่อ-ชื่อสกลุ 
(ภาษาไทย)________________________________________________________________________________________ 

    ชื่อ-ชื่อสกลุ 
(ภาษาองักฤษ)_____________________________________________________________________________________ 

2. วนั/เดือน/ปีเกดิ_________________________อาย_ุ___________ปี      สญัชาติ_______________________________ 

3. ที่อยู่ เลขท่ี__________________________________                    ____ถนน_______________________   _________ 

    ต าบล/แขวง__________                     __________________________อ าเภอ/เขต___________________________ _ 

    จงัหวดั_____________                                     __________________โทรศพัท์_________________________     ___ 

    มือถือ_________________________________ 

4. E-Mail (ถ้าม)ี______________________________                                                                                      _______ 

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

6. ชื่อ-ชื่อสกลุ คู่สมรส 
(ภาษาไทย)__________________________________________________________________________     ____________ 

   ชื่อ-ชื่อสกลุ คู่สมรส 
(ภาษาองักฤษ)_________________________________________________________________________     __________ 

7. มีบตุร______________คน 

    ชื่อ/นามสกลุและอายบุตุร 

(1)______________________________________                       _____ อาย ุ____________ ปี 

(2)__________________________________________                       _ อาย ุ____________ ปี 

(3)_______________________________________                       ____ อาย ุ____________ ปี 

 

 

 



 

 

8. คณุสมบตั ิ

    (1) ประวตัิการศกึษา (โปรดแนบเอกสารการศกึษา) 

สถาบนั วฒุิและสาขาวชิาเอก ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมซึง่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 

สถาบนัท่ีจดัการอบรม ชื่อหลกัสตูร 
 

ปีที่อบรม 

   

   

   

9. สถานท่ีท างานปัจจบุนั 

ชื่อบริษัท__________________________________________________ ________________________________________ 

ที่อยู่ เลขท่ี _________________                                              __________ถนน________________        ____________ 

ต าบล/แขวง___________                                               _______________อ าเภอ/เขต____________________        ___ 

จงัหวดั__________________                                                          ______โทรศพัท์_________________           ______ 

E-Mail (ถ้าม)ี_______________________________________                                                                      _________                                                                                                                                   

 

 



 

 

10. ประสบการณ์ท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจบุนั) 

จากปี……………ถงึปี…………. บริษัท ต าแหน่ง 

   

   

   

   

   

   

   

 

11. การถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี_______________________(วนัท่ีได้รับการเสนอชื่อ)   

มีจ านวน___________________                         _________หุ้น 

รวม คู่สมรส หรือ ผู้ที่อยู่กินกนัฉนัท์สามีภริยา  ถือหุ้นจ านวน _____________________________________หุ้น 

บตุรคนที่ 1          ถือหุ้นจ านวน _____________________                                _________________หุ้น 

บตุรคนที่ 2          ถือหุ้นจ านวน ___________________________                                ___________หุ้น 

บตุรคนที่ 3          ถือหุ้นจ านวน ____________________________                                __________หุ้น 

12. ท่านมคีวามสมัพนัธ์กบักรรมการและผู้บริหารบริษัท         (     ) ใช่    (    ) ไม่ใช่ 

      โปรดระบชุื่อกรรมการ/ผู้บริหารและความสมัพนัธ์_______________________________________________________      
_____________________________________________________________________________                               ____ 

13. ท่านมีส่วนได้เสียกบับริษัทหรือบริษัทย่อย หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง        (  ) มี    (   ) ไม่มี 

      โปรดระบชุื่อบริษัท______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

14. ท่านมีประวตัิการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดี            (  )  มี       (  )  ไม่มี 

      โปรดระบรุายละเอียด  

ประเภทคด ี ข้อหา/ความผิด วนัท่ี สถานะคด ี

    

    

    

 

15. ข้อมลูอื่นท่ีส าคญัต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________                           ____________                         
_________                           __ 

 

 

 

 

 


