หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ เป็ นไป
ตามนโยบายของบริ ษัทในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจึง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่บริษัทกาหนดอย่างชัดเจนและโปร่งใส
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้

1. ต้ องถื อ หุ้ นไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 5 ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั ง้ หมดของบริ ษั ท โดยอาจเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้ อ งเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวนที่ ก าหนดในข้ อ 1 ข้ า งต้ น ต่ อ เนื่ อ งมาไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี
และยังคงถือหุ้นจานวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี นนั ้ ๆ
หลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดข้ างต้ นของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยมีเงื่อนไขและขันตอนด
้
าเนินการดังนี ้

1. จัดทาหนังสือเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้ อมูลให้ ค รบถ้ วนใน
“แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม
ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียด
ของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ มด้ วย
2. วาระการประชุมต้ องระบุโดยชัดแจ้ งว่า เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อทราบ
3. เมื่ อ คณะกรรมการมี ม ติ เ ห็ น ชอบเรื่ อ งที่ เ สนอดั ง กล่ า ว ให้ บรรจุ เ ข้ าเป็ นวาระในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี พร้ อมกั บ ระบุ ว่ า เป็ น วาระที่ เ สนอโดยผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นเรื่ อ งที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้ นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้ อมเหตุผลผ่าน website
ของบริษัทที่ www.wattanapat.co.th และแจ้ งให้ ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้

เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึง่ จะต้ องไม่เป็ นไปตาม
เรื่ องดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น และมติคณะกรรมการให้ ถือเป็ นที่สดุ

1. เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแ ลบริ ษั ท หรื อ ขัด ต่ อ วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บั ง คับ มติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี หรื อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

2. เรื่ องที่เกี่ยวกับดาเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของเรื่ อง
ดังกล่าว

3. เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
4. เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้ เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
5. เรื่ องที่บริษัทได้ ดาเนินการหรื อเริ่มดาเนินการไปแล้ ว
6. เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
คะแนนเสี ยงที่ น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจ านวนสิ ท ธิ อ อกเสี ยงทัง้ หมด โดยข้ อ เท็ จจริ งในเรื่ อ งนัน้ ยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ

7. เรื่ องที่ผ้ ูถื อหุ้นให้ ข้ อมูลไม่ ค รบถ้ ว น หรื อไม่ ถูก ต้ อง หรื อไม่ สามารถติ ด ต่ อได้ หรื อเอกสารหลัก ฐานเพื่ อ
ประกอบการเสนอไม่ชดั เจนคลุมเครื อ หรื อมีข้อความไม่ตรงกับความเป็ นจริง

8. เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่อยู่ภายในขอบอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ น
แต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นโดยรวม

9. เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท หรื อไม่มีความ
จ าเป็ นต้ องบรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม โดยคณะกรรมการมี เ หตุ ผ ลที่ ส มควรและสามารถอธิ บ าย
ผู้ถือหุ้นได้

10. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่ องมาไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด หรื อผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดไว้ ในเรื่ องดังกล่าว
11. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

หลักเกณฑ์ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดข้ างต้ นของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการ โดยมีเงื่อนไขและขันตอนด
้
าเนินการดังนี ้

1. จัดทาแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัท โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนใน
“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” (โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อ แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกันพร้ อมทัง้ เอกสารหลักฐานที่
กาหนด

2. บุคคลที่ได้ รับการเสนอซื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ จะต้ องกรอกข้ อมูลอย่างครบถ้ วนใน
“แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลื อกตั ้งเป็ นกรรมการ” พร้ อมลงนามใน
เอกสารดังกล่าวเพื่อเป็ นการยืนยันว่ายินยอมให้ เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัท
และรับรองว่าข้ อมูลที่ให้ นนถู
ั ้ กต้ องครบถ้ วน และเป็ นจริงทุกประการ พร้ อมทังยิ
้ นยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูล
หรื อเอกสารดังกล่าวได้

3. คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยใช้ หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้ รับ
การเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้ ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั ้งต่อไป เว้ นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น

4. ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การ
ทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริ ษัท และต้ องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของ
บริษัท หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั รวมถึงประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กาหนด

5. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้ รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั ้ง
กรรมการ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้เสนอชื่อ
ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้ อมทัง้ ชีแ้ จงผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.wattanapat.co.th
และแจ้ งให้ ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้

เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการประกอบการพิจารณา

1. แสดงหลักฐานดังต่อไปนี ้พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น หรื อบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อของนิติบคุ คลนัน้ (แล้ วแต่กรณี)
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย หรื อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา :

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวราชการ หรื อ ใบขับขี่ หรื อ
หนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ

นิติบคุ คล

สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตรประจาตัวราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ น ชาวต่ า งชาติ ) ที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ ของกรรมการผู้ มี อ านาจลงนามที่ ได้ ลง
ลายมือชื่อ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง

:

2. บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมการต้ องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้ แก่
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทางาน และเอกสารอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ
ช่ องทางการรับเรื่อง
ผู้ถือหุ้นต้ องจัดส่งเอกสารพร้ อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่
อยู่ด้านล่าง หรื อทางอีเมลของเลขานุการบริ ษัทที่ tipparat.kh@wattanapat.co.th เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั
ผู้ถือหุ้น
•
•
•

ในกรณีที่นาส่งด้ วยตนเองจะต้ องนาส่งในระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันศุกร์
ในกรณี ที่ ส่ ง เอกสารทางไปรษณี ย์ บริ ษั ท จะถื อ ตามตราประทั บ ไปรษณี ย์ บ นหน้ าซองไม่ เ กิ น วัน ที่
31 มกราคม 2563
ในกรณี ที่ ส่ง ทางอี เ มล ผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งน าส่ ง ต้ น ฉบับ แบบฟอร์ ม พร้ อมหลัก ฐานดัง กล่ า วซึ่ง ลงลายมื อ ชื่อ
เรี ยบร้ อยแล้ วส่งให้ กบั บริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

โปรดให้ ข้อมูลที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลเพื่อความสะดวกในการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม และท่านสามารถติดตาม
การรับเรื่ องของท่านได้ ที่ คุณมัณฑณี รัตตมณี ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 7520 5555 ต่อ 6731

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
(1)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________________ _
อยู่บ้านเลขที่_______________ถนน________________________ตาบล____________________
__ __
แขวง__________________________________________________________________________
__
อาเภอ_____________________จังหวัด_____________________โทรศัพท์*_______________________
__
โทรศัพท์มือถือ*___________________________E-mail (ถ้ ามี) ______
_________________
_
(*ข้ อมูลโทรศัพท์หรื อโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ บริษัทสามารถสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ อย่างรวดเร็ว)
(2) จานวนหุ้นที่ถือครอง____________________หุ้น ข้ อมูล ณ วันที่__________________
__
(3) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ดังนี ้
___________________________________
__

วาระ___________________________________________
___
วัตถุประสงค์ [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่อพิจารณา

[ ] เพื่ออนุมตั ิ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี ้ คือ
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________
___
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชือ่ รับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน_______แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี ้ หลักฐาน
การถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถูกต้ องและเป็ นจริงทุกประการ โดยยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ

ลายมือชื่อ_________________________________ผู้ถือหุ้น
(__________________________________)
วันที่______________________________

แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

1. ชื่อ-ชื่อสกุล
(ภาษาไทย)________________________________________________________________________________________
ชื่อ-ชื่อสกุล
(ภาษาอังกฤษ)_____________________________________________________________________________________
2. วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________อายุ____________ปี
3. ที่อยู่ เลขที่__________________________________
ตาบล/แขวง__________

สัญชาติ_______________________________

____ถนน_______________________ _________

__________________________อาเภอ/เขต___________________________ _

จังหวัด_____________

__________________โทรศัพท์_________________________ ___

มือถือ_________________________________
4. E-Mail (ถ้ ามี)______________________________
5. สถานภาพ ( ) โสด

( ) สมรส

_______

( ) หย่าร้ าง

6. ชื่อ-ชื่อสกุล คู่สมรส
(ภาษาไทย)__________________________________________________________________________ ____________
ชื่อ-ชื่อสกุล คู่สมรส
(ภาษาอังกฤษ)_________________________________________________________________________ __________
7. มีบตุ ร______________คน
ชื่อ/นามสกุลและอายุบตุ ร
(1)______________________________________
(2)__________________________________________
(3)_______________________________________

_____ อายุ ____________ ปี
_ อายุ ____________ ปี
____ อายุ ____________ ปี

8. คุณสมบัติ
(1) ประวัติการศึกษา (โปรดแนบเอกสารการศึกษา)
สถาบัน

วุฒิและสาขาวิชาเอก

ปี ที่สาเร็จการศึกษา

(2) หลักสูตรการฝึ กอบรมซึง่ เกี่ยวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
สถาบันที่จดั การอบรม

ชื่อหลักสูตร

ปี ที่อบรม

9. สถานที่ทางานปั จจุบนั
ชื่อบริษัท__________________________________________________ ________________________________________
ที่อยู่ เลขที่ _________________
ตาบล/แขวง___________

__________ถนน________________

____________

_______________อาเภอ/เขต____________________

จังหวัด__________________
E-Mail (ถ้ ามี)_______________________________________

______โทรศัพท์_________________

___
______

_________

10. ประสบการณ์ทางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบนั )
จากปี ……………ถึงปี ………….

บริษัท

ตาแหน่ง

11. การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่_______________________(วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
มีจานวน___________________

_________หุ้น

รวม คู่สมรส หรื อ ผู้ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา ถือหุ้นจานวน _____________________________________หุ้น
บุตรคนที่ 1

ถือหุ้นจานวน _____________________

บุตรคนที่ 2

ถือหุ้นจานวน ___________________________

___________หุ้น

บุตรคนที่ 3

ถือหุ้นจานวน ____________________________

__________หุ้น

12. ท่านมีความสัมพันธ์กบั กรรมการและผู้บริหารบริษัท

_________________หุ้น

( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

โปรดระบุชื่อกรรมการ/ผู้บริหารและความสัมพันธ์_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____
13. ท่านมีส่วนได้ เสียกับบริษัทหรื อบริษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง

( ) มี ( ) ไม่มี

โปรดระบุชื่อบริษัท______________________________________________________________________________

14. ท่านมีประวัติการฟ้องร้ องหรือถูกฟ้องร้ องดาเนินคดี

( ) มี

( ) ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียด
ประเภทคดี

ข้ อหา/ความผิด

วันที่

สถานะคดี

15. ข้ อมูลอื่นที่สาคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________
_________
__

