บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถอื หุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และ
เสนอชือบุคคลเพือเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
วัตถุประสงค์
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพือให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษัทในการปฏิ บัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุก รายอย่ างเท่าเที ยมกันและตามหลักการกํา กับดูแ ลกิ จการที ดี บริ ษัทจึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทกําหนด
อย่างชัดเจนและโปร่งใส
คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นทีจะเสนอวาระและ/หรื อเสนอชือบุคคล
ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม สามัญผู้ถื อหุ้น และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจ ารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการของบริษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี

1. ต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดี ยว
หรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. ต้ องเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ไม่ น้ อยกว่ า จํ า นวนที กํ า หนดในข้ อ ข้ างต้ นต่ อ เนื องมาไม่ น้ อยกว่ า 1 ปี
และยังคงถือหุ้นจํานวนดังกล่าวในวันทีเสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี นนๆ
ั
หลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้นประจําปี
ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีกําหนดข้ างต้ นของหลักเกณฑ์นี สามารถเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยมีเงือนไขและขันตอนดําเนินการดังนี

1. จัดทําหนังสือเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการบริ ษัท โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนใน
“แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม ได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตน
และลงลายมือชือในแบบฟอร์ มด้ วย

2. วาระการประชุมต้ องระบุโดยชัดแจ้ งว่า เพืออนุมตั ิ หรือเพือทราบ
3. เมื อคณะกรรมการมี ม ติ เ ห็ น ชอบเรื องที เสนอดั ง กล่ า ว ให้ บรรจุ เ ข้ าเป็ นวาระในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี พร้ อมกับระบุว่าเป็ นวาระทีเสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น ทราบภายหลัง การประชุม คณะกรรมการพร้ อมเหตุ ผ ลผ่ า น website ของบริ ษั ท ที
www.wattanapat.co.th และแจ้ งให้ ทราบในทีประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง

บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผู้ถือหุ้นเสนอ ซึงจะต้ องไม่เป็ นไปตาม
เรืองดังต่อไปนี เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็ นอย่างอืน และมติคณะกรรมการให้ ถือเป็ นทีสุด

1. เรืองทีขัดกับกฏหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีกํากับดูแล
บริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี หรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัท

2. เรื องทีเกียวกับดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงเหตุอันควรสงสัยเกียวกับความผิดปกติของเรื อง
ดังกล่าว

3. เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการได้
4. เรืองทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้ เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
5. เรืองทีบริษัทได้ ดําเนินการหรือเริมดําเนินการไปแล้ ว
6. เรื องที ผู้ถือ หุ้น เสนอต่ อที ประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาในรอบ
คะแนนเสี ย งที น้ อยกว่ า ร้ อยละ

เดื อ นที ผ่ า นมา และได้ รับ มติ สนับ สนุน ด้ ว ย

ของจํ า นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั งหมด โดยข้ อเท็ จ จริ ง ในเรื องนั นยั ง ไม่ ไ ด้

เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ

7. เรืองทีผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรือไม่ถกู ต้ อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพือประกอบการ
เสนอไม่ชดั เจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็ นจริง

8. เรื องทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเป็ นเรื องทีอยู่ภายในขอบอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่
เป็ นกรณีทีก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

9. เรื องทีคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ าไม่เป็ นประโยชน์ ต่อ การดํ าเนิน งานของบริ ษั ท หรื อไม่มีความ
จํ า เป็ นต้ องบรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม โดยคณะกรรมการมี เ หตุ ผ ลที สมควรและสามารถอธิ บ าย
ผู้ถือหุ้นได้

10. คุณสมบัติ ข องผู้ถือ หุ้น ที เสนอเรื องมาไม่ เ ป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ที บริ ษั ท กํ าหนด หรื อ ผู้ถือ หุ้น ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ทีบริษัทกําหนดไว้ ในเรืองดังกล่าว

11. กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

แบบฟอร์ ม
แบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
(1)

ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว________________________________________________________________

อยู่บ้านเลขที_______________ถนน________________________ตําบล/แขวง________________________________
อําเภอ_____________________จังหวัด_____________________________โทรศัพท์*__________________________
โทรศัพท์มือถือ*___________________________E-mail (ถ้ ามี)_____________________________________________
(*ข้ อมูลโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างยิงในการให้ บริษัทสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ อย่างรวดเร็ว)
(2) จํานวนหุ้นทีถือครอง____________________หุ้น ข้ อมูล ณ วันที____________________
(3) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ดังนี
วาระ_____________________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์ [ ] เพือทราบ [ ] เพือพิจารณา [ ] เพืออนุมตั ิ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี คือ
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
เอกสารประกอบเพิมเติมทีได้ ลงชือรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน_______แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี หลักฐานการถือ
หุ้น และเอกสารประกอบอืน ๆ ถูกต้ องและเป็ นจริงทุกประการ โดยยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวได้ และเพือเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญ

ลายมือชือ_________________________________ผู้ถือหุ้น
(__________________________________)
วันที______________________________

บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ ในการเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติค รบถ้ วนตามที กํา หนดข้ า งต้ น ของหลักเกณฑ์ นี สามารถเสนอชือบุค คลเพือรับ การพิ จ ารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการ โดยมีเงือนไขและขันตอนดําเนินการดังนี

1. จัดทําแบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนใน “แบบขอ
เสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” (โดยสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์ มได้ จ ากเว็บไซต์ ของบริ ษั ท) กรณีเสนอโดยผู้ถือ หุ้นหลายรายรวมกัน ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทุกรายกรอก
รายละเอียดของตนและลงลายมือชือ แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกันพร้ อมทังเอกสารหลักฐานทีกําหนด

2. บุคคลทีได้ รับการเสนอซือเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ จะต้ องกรอกข้ อมูลอย่างครบถ้ วนใน “แบบ
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับ การเสนอชือเพือเข้ า รับ การพิจ ารณาเลื อกตังเป็ น กรรมการ” พร้ อมลงนามในเอกสาร
ดังกล่าวเพือเป็ นการยืนยันว่ายินยอมให้ เสนอชือเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการของบริษัท และรับรอง
ว่าข้ อมูลทีให้ นันถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นจริ งทุกประการ พร้ อมทังยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสาร
ดังกล่าวได้

3. คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยใช้ หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ทีได้ รับการ
เสนอชือคนอืน ๆ เพือให้ ความเห็นต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังต่อไป เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาเป็ นอย่างอืน

4. ผู้ทีจะถูกเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษัทต้ องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมีประสบการณ์ การ
ทํางานทีเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชน
จํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้ อง ข้ อบังคับของบริษัท หลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท รวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง
กําหนด

5. บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บุคคลดังกล่าวจะได้ รับการบรรจุชือในวาระการเลือ กตัง
กรรมการ ส่วนกรณีทีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นผู้เสนอชื อ
ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้ อมทังชีแจงผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัทที www.wattanapat.co.th และ
แจ้ งให้ ทราบในทีประชุมผู้ถอื หุ้นอีกครัง

บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

เอกสารหลักฐานทีใช้ ในการประกอบการพิจารณา

1. แสดงหลักฐานดังต่อไปนีพร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมื อชือ
ของนิติบคุ คลนัน (แล้ วแต่กรณี)
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา :

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือ
เดินทาง หรือใบต่างด้ าว ทียังไม่หมดอายุ

นิติบคุ คล

สําเนาหนังสือรับรองของนิ ติบุค คลอายุไม่เ กิน เดือน และสําเนาบัตรประจํ า ตัว
ประชาชน หรื อบัตรประจําตัวราชการ หรื อใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) ทียังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามทีได้ ลงลายมื อ ชื อ
พร้ อมทังลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

:

2. บุคคลทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการต้ องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้ แก่
หนังสือยินยอมของบุค คลที ได้ รับ การเสนอชือเป็ น กรรมการบริ ษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติ ก าร
ทํางาน และเอกสารอืนทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ
ช่ องทางการรั บเรื อง
ผู้ถือหุ้นต้ องจัดส่งเอกสารพร้ อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มายังบริษัทภายในวันที 31 มกราคม 2562 ตามทีอยู่
ด้ า นล่า ง หรื อ ทางอี เ มล์ ข องเลขานุก ารบริ ษั ท ที tipparat.kh@wattanapat.co.th เพื อเป็ น การอํ า นวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ถือหุ้น


ในกรณีทีนําส่งด้ วยตนเองจะต้ องนําส่งในระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันศุกร์



ในกรณี ที ส่ ง เอกสารทางไปรษณี ย์ บริ ษั ท จะถื อ ตามตราประทั บ ไปรษณี ย์ บ นหน้ าซองไม่ เ กิ น วั น ที
31 มกราคม 2562



ในกรณีทีส่งทางอีเมล์ ผู้ถือหุ้นต้ องนําส่งต้ นฉบับแบบฟอร์ มพร้ อมหลักฐานดังกล่าวซึงลงลายมือชือเรี ยบร้ อย
แล้ วส่งให้ กบั บริษัทภายในวันที 31 มกราคม 2562

โปรดให้ ข้อมูลทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลล์ เพือความสะดวกในการสอบถามข้ อมูลเพิมเติม และท่านสามารถติดตามการรับ
เรืองของท่านได้ ที คุณมัณฑณี รัตตมณี นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 7520 5555 ต่อ 6731

บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

แบบฟอร์ ม 2
แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารั บการเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________
อยู่บ้านเลขที_______________ถนน_____________________________ตําบล/แขวง______________________________
อําเภอ/เขต________________________จังหวัด_____________________โทรศัพท์*______________________________
โทรศัพท์มือถือ*__________________________E-mail (ถ้ ามี)_______________________________________________
(*ข้ อมูลโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างยิงในการให้ บริษัทสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ อย่างรวดเร็ว)
(2) จํานวนหุ้นทีถือครอง____________________หุ้น ข้ อมูล ณ วันที__________________
(3) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชือ_____________________________________เพือเข้ ารับเลือกตังเป็ น
กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้ วน และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้ องกําหนด และบุคคลทีได้ รับการเสนอชือดังกล่าวได้ ให้ ความยินยอมไว้
แล้ วในแบบข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการด้ วยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี นี หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอืน ๆ ถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ โดยยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผย
ข้ อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพือเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญ
ลายมือชือ_____________________________________ผู้ถือหุ้น
(____________________________________)
วันที__________________________________
ข้ าพเจ้ า_________________________________เป็ นบุคคลทีได้ รับการเสนอชือข้ างต้ น ข้ าพเจ้ ารับรองว่ามี
คุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้ องกําหนด และยินยอมให้ บริษัทตรวจสอบ
คุณสมบัติของข้ าพเจ้ า กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอืน
ใด ก่อนการเสนอชือของข้ าพเจ้ าให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพือเป็ นหลักฐานและรับรองความถูกต้ องของข้ อความ
ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชือเป็ นสําคัญ

ลายมือชือ______________________________________บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
(______________________________________)
วันที________________________________________

บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

แบบฟอร์ ม 3
แบบข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเพือเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
1. ชือ-ชือสกุล
(ภาษาไทย)________________________________________________________________________________________
ชือ-ชือสกุล
(ภาษาอังกฤษ)_____________________________________________________________________________________
2. วัน/เดือน/ปี เกิด__________________________________________อายุ____________ปี
สัญชาติ_______________________________
3. ทีอยู่ เลขที______________________________________ถนน________________________________
ตําบล/แขวง____________________________________อําเภอ/เขต____________________________
จังหวัด_______________________________โทรศัพท์ ____________________________
มือถือ____________________________________
4. E-Mail (ถ้ ามี)_____________________________________
5. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้ าง
. ชือ-ชือสกุล คู่สมรส
(ภาษาไทย)______________________________________________________________________________________
ชือ-ชือสกุล คู่สมรส
(ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________________________________________
7. มีบตุ ร______________คน
ชือ/นามสกุลและอายุบตุ ร
(1)___________________________________________ อายุ ____________ ปี
(2)___________________________________________ อายุ ____________ ปี
(3)___________________________________________ อายุ ____________ ปี
8. คุณสมบัติ
( ) ประวัติการศึกษา (โปรดแนบเอกสารการศึกษา)
สถาบัน
วุฒิและสาขาวิชาเอก
ปี ทีสําเร็ จการศึกษา

บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมซึงเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
สถาบันทีจัดการอบรม
ชือหลักสูตร

ปี ทีอบรม

9. สถานทีทํางานปั จจุบนั
ชือบริษัท__________________________________________________________________________________________
ทีอยู่ เลขที ___________________________ถนน____________________________
ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต_______________________
จังหวัด________________________โทรศัพท์ _______________________
E-Mail (ถ้ ามี)________________________________________________
10. ประสบการณ์ทํางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบนั )
จากปี ……………ถึงปี ………….

บริษัท

ตําแหน่ง

11. การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที_______________________(วันทีได้ รับการเสนอชือ)
มีจํานวน____________________________หุ้น
รวม คู่สมรส หรือ ผู้ทีอยู่กินกันฉันท์สามีภริยา ถือหุ้นจํานวน _____________________________________หุ้น
บุตรคนที
ถือหุ้นจํานวน ______________________________________หุ้น
บุตรคนที
ถือหุ้นจํานวน ______________________________________หุ้น
บุตรคนที
ถือหุ้นจํานวน ______________________________________หุ้น
12. ท่านมีความสัมพันธ์ กบั กรรมการและผู้บริหารบริษัท
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
โปรดระบุชือกรรมการ/ผู้บริหารและความสัมพันธ์ _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
13. ท่านมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ( ) มี ( ) ไม่มี
โปรดระบุชือบริษัท_______________________________________________________________________________

บริ ษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง จํากัด (มหาชน)

14. ท่านมีประวัติการฟ้องร้ องหรือถูกฟ้องร้ องดําเนินคดี
โปรดระบุรายละเอียด
ประเภทคดี
ข้ อหา/ความผิด

( ) มี
วันที

( ) ไม่มี
สถานะคดี

15. ข้ อมูลอืนทีสําคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

