
 

บร ิษัท มัลตแิบกซ  ์จาํกัด (มหาชน) 

ประกาศ 
เร ือง หลักเกณฑก์ารเสนอวาระเพอืพจิารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  
และ การเสนอชือบุคคลต่อทปีระชุมสามัญผู้ถอืห ุน้เพอืร ับเลือกตังเป็นกรรมการบร ิษัท 

 
วัตถุประสงค  ์

โดยทีบรษัิทคาํนึงถึงความสาํคญัถึงความเท่าเทียมกนัในสิทธิของผูถื้อหุน้ และการเปิดโอกาสใหบ้รษัิทไดร้บัฟัง
ความคิดเห็นและขอ้มลูทีจะเป็นประโยชนต์อ่การบรหิารกิจการของ และเพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีมุ่งสง่เสรมิการกาํกบั
ดแูลกิจการทีดี บรษัิทจงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอเรอืงทีผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท เพือพิจารณาบรรจเุป็น
วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอชือบคุคลทีเห็นสมควรตอ่ทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้เพือ
เลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิท ทงันีตามหลกัเกณฑท์ีไดก้าํหนดดงันี 

1. คาํจาํกัดความ 
ในหลกัเกณฑนี์ หากขอ้ความมิไดก้ลา่วไวเ้ป็นประการอืน คาํวา่ 
“บรษัิท” หมายถึง บรษัิท มลัติแบกซ ์จาํกดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท 
 “การประชมุ” หมายถึง การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบรษัิท 
“ผูถื้อหุน้” หมายถึง ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

 
2. การเสนอเร ืองเพอืพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 คณุสมบติัของผูถื้อหุน้ทีจะมีสิทธิในการเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ จะตอ้งเป็นผูถื้อ
หุน้คนเดียวหรอืหลายคนถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท 

2.2 ผูถื้อหุน้ทีมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.1 จะตอ้งเสนอเรอืงโดยใช ้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ” 
ตามแบบทีกาํหนดไวแ้นบทา้ยหลกัเกณฑนี์ (แบบ ก.) พรอ้มลงลายมือชือ และประทบัตราสาํคญันิติบคุคล (หากมี) ไวเ้ป็น
หลกัฐาน และส่งใหค้ณะกรรมการพรอ้มเอกสารทีเกียวขอ้ง ดงันี 
  (1)  หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 2.1 ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรอืหนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษัิท
หลกัทรพัย ์หรอืจาก บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  (2) หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
   ก. กรณีผูถื้อหุน้ซงึเป็นบคุคลธรรมดา ไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวั
คนตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง  
   ข. กรณีผูถื้อหุน้ซงึเป็นนิติบคุคล ไดแ้ก่ สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลซงึออกโดยทางราชการ
และแสดงชือของนิติบคุคล สถานทีตงั และรายชือของกรรมการหรอืผูแ้ทนทีมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล และสาํเนา
เอกสารตามขอ้ ก. ของกรรมการหรอืผูแ้ทนทีมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล 



  (3) เอกสารหลกัฐานทีแสดงขอ้มลู ตลอดจนขอ้เท็จจรงิทีเพียงพอในเรอืงทีเสนอ เพือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิทีจะเรยีกขอขอ้เท็จจรงิหรอื
เอกสารหลกัฐานเพิมเติมตามทีเห็นควรจากผูถื้อหุน้ 
  (4) หากเอกสารตามขอ้ ( ) ( ) หรอื ( ) ขา้งตน้เป็นสาํเนา ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงนาม และประทบัตรา
สาํคญัของนิติบคุคล (หากมี) เพือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุแผ่น  
  (5) ผูถื้อหุน้แตล่ะรายทีรว่มกนัเสนอเรอืงเพือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ จะตอ้งแยกจดัทาํ 
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ” สาํหรบัผูถื้อหุน้แตล่ะราย 
 2.3 ในการเสนอเรอืงเพือพิจารณาบรรจเุป็นวาระในการประชมุ ผูถื้อหุน้จะตอ้งระบโุดยชดัแจง้วา่เรอืงทีเสนอ
นนั เสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือทราบ หรอืเพืออนมุติั หรอืเพือพิจารณา พรอ้มทงัขอ้เท็จจรงิและรายละเอียดประกอบโดย
ครบถว้น 
 2.4 ผูถื้อหุน้จะตอ้งส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ” พรอ้มเอกสารทีไดด้าํเนินการครบถว้นตามขอ้ .  
ถึงบรษัิทภายในวนัทาํการสดุทา้ยของปีก่อนปีทีจะมีการจดัการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 2.5 บรษัิทจะไม่รบัพจิารณาเพือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ ตามทีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอในเรอืงดงัตอ่ไปนี 
  (1) เรอืงทีเสนอโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ . , . , .  และ .  
  (2) เรอืงทีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทีกาํกบัดแูลการดาํเนินงาน หรอืไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติทีประชมุผูถื้อหุน้ และนโยบายการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิท 
  (3) เรอืงทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษัิท และขอ้เท็จจรงิทกีลา่วอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึง
เหตอุนัควรสงสยัเกียวกบัความไม่ปกติของเรอืงดงักลา่ว 
  (4) เรอืงทีอยู่นอกเหนืออาํนาจทีบรษัิทจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามทีผูถื้อหุน้ประสงคไ์ด ้
  (5) เรอืงทีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมาและเรือง
ดงักลา่วไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียงทีนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท เวน้แต่
ขอ้เท็จจรงิในการนาํเสนอครงัใหม่จะไดเ้ปลียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญัจากขอ้เท็จจรงิในขณะทีนาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อ
หุน้ในครงัก่อน 
  (6) เรอืงทีบรษัิทไดด้าํเนินการไปแลว้ 
  (7) เรอืงอืนใดตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุจะประกาศกาํหนด 
 2.6 เรอืงใดทีคณะกรรมการปฏิเสธทีจะบรรจเุรอืงทีผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระในการประชมุครงัใด คณะกรรมการ
จะแจง้เรอืงดงักลา่วเป็นเรอืงเพือทราบในการประชมุครงันนั โดยจะระบเุหตผุลในการปฏิเสธการบรรจเุรอืงดงักล่าวไวด้ว้ย 
 
3. การเสนอชือบุคคลเพอืร ับเลือกตังเป็นกรรมการบร ิษัท   

3.1 คณุสมบติัของผูถื้อหุน้ทีจะมีสิทธิจะเสนอชือบคุคลเพือรบัการเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิท จะตอ้งเป็นผู้
ถือหุน้คนเดียวหรอืหลายคนถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท 

3.2 ผูถื้อหุน้ทีมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ .1 จะตอ้งกรอกขอ้ความ และลงลายมือชือพรอ้มประทบัตรา
สาํคญั (หากมี) ใน “แบบเสนอชือบคุคลเพือรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ” ตามแบบทีกาํหนดไวแ้นบทา้ยหลกัเกณฑนี์ (แบบ 
ข.) พรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน และสง่ใหค้ณะกรรมการพรอ้มเอกสารทีเกียวขอ้ง ดงันี 
  (1)  หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 3.1 ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรอืหนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษัิท
หลกัทรพัย ์หรอืจาก บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 



  (2) หลกัฐานการแสดงตอ่ของผูถื้อหุน้ 
   ก. กรณีผูถื้อหุน้ซงึเป็นบคุคลธรรมดา ไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวั
คนตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง  
   ข. กรณีผูถื้อหุน้ซงึเป็นนิติบคุคล ไดแ้ก่ สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลซงึออกโดยทางราชการ
และแสดงชือของนิติบคุคล สถานทีตงั และรายชือของกรรมการหรอืผูแ้ทนทีมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล และสาํเนา
เอกสารตามขอ้ ก. ของกรรมการหรอืผูแ้ทนทีมีอาํนาจของนิติบคุคล 
  (3) เอกสารประกอบการพิจารณาคณุสมบติัของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการ
ไดแ้ก่ 
   ก. หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลทีถกูเสนอชือ 
   ข. สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง  
   ค. ประวติัการศกึษา และประวติัการทาํงาน  โดยละเอียด 
  (4) หากเอกสารตามขอ้ ( ) ( ) หรอื ( ) ขา้งตน้เป็นสาํเนา ผูถื้อหุน้และบคุคลทีถกูเสนอชือซงึเป็น
เจา้ของเอกสาร จะตอ้งลงนาม และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (หากมี) เพือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุแผ่น  
  (5) ผูถื้อหุน้แตล่ะรายทีรว่มกนัเสนอรายชือบคุคลเพือรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ จะตอ้งแยกจดัทาํ 
“แบบเสนอชือบคุคลเพือรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ” สาํหรบัผูถื้อหุน้แตล่ะราย 
 3.3 ในการเสนอชือบคุคลเพือรบัเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้จะตอ้งระบโุดยชดัแจง้วา่เพือเสนอชือรบั
เลือกตงัเป็นกรรมการ หรอืกรรมการอิสระ  
 3.4 ผูถื้อหุน้จะตอ้งส่ง “แบบเสนอชือบคุคลเพือรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ” พรอ้มเอกสารทีไดด้าํเนินการ
ครบถว้นตามขอ้ .  ถึงบรษัิทภายในวนัทาํการสดุทา้ยของปีก่อนปีทีจะมีการจดัประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  
 3.5 คณะกรรมการสงวนสิทธิทีจะพิจารณาไม่เสนอชือบคุคลเพือรบัเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิทตอ่ทีประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ตามทีผูถื้อหุน้เสนอ ภายใตห้ลกัเกณฑค์ณุสมบติัของกรรมการ ดงันี 
  (1) เป็นการเสนอชือโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ . , . , .  และ .  
  (2) บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือเพือรบัเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิท ขาดคณุสมบติัตามขอ้ .  
หรอืมีคณุสมบติัทีขดักบัคณุสมบติัของกรรมการอิสระของบรษัิทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ .  
 3.6 คณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

(1)  มีคณุสมบติัถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจาํกดั กฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิท 

(2)  มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ทีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความ
ซือสตัย ์สามารถทุ่มเทอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการอย่างสมาํเสมอ มีการเตรียม
ตวัเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชมุเป็นอย่างดี มีสว่นรว่มทีสรา้งสรรคใ์นการประชมุ มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้
หาญในการแสดงความคิดเห็นในทีประชมุ  

 (3)  มีความรูค้วามสามารถทีสาํคญัตอ่ธุรกิจของบรษัิท ไดแ้ก่ การบญัชีและการเงิน การบรหิารธุรกิจ 
กลยทุธธ์ุรกิจ การกาํกบัดแูลกิจการทีดี และกฎหมาย 

 (4)  ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทเกิน 4 บรษัิทในกรณีทีเป็นกรรมการทีเป็นผูบ้รหิาร และ 6 
บรษัิทในกรณีทีเป็นกรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร (สอดคลอ้งกบันิยามขา้งตน้) 

 (5)  มีอายไุม่เกิน 70 ปี ณ วนัทีไดร้บัการแตง่ตงั โดยหากไดร้บัการแตง่ตงัแลว้ ใหส้ามารถดาํรง
ตาํแหน่งไดจ้นครบวาระ 

 



3.7 บคุคลทีไดร้บัเสนอชือเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี 
  (1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ของทนุชาํระแลว้ของบรษัิท บรษัิทในเครือ หรอืบรษัิททีเกียวขอ้ง 

  (2) ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ ของบรษัิท 

บรษัิทในเครอื หรอืบรษัิททีเกียวขอ้ง โดยตอ้งไม่มีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สียในลกัษณะทีกลา่วมานีมาแลว้เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  (3) ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทงัในดา้น

การเงินและการบรหิารงานในบรษัิท บรษัิทในเครือ หรอืบรษัิททีเกียวขอ้ง  

  (4) ไม่เป็นญาติสนิทของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิททีเกียวขอ้ง 

 3.8 หากคณะกรรมการปฏิเสธทีจะเสนอชือบคุคลใดตอ่ทปีระชมุผูถื้อหุน้เพือเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิท
ตามทีผูถื้อหุน้เสนอ คณะกรรมการจะแจง้เป็นเรืองเพือทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงันนั โดยจะระบเุหตผุลในการ
ปฏิเสธการเสนอชือบคุคลดงักลา่วไวด้ว้ย 
 
4. การส่งเอกสารถงึบร ิษัท  
 การสง่ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ” และหรอื “แบบเสนอชือบคุคลเพือรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ” และ
เอกสารหลกัฐานประกอบตามทีกาํหนดในหลกัเกณฑนี์ ใหส้ง่ถึงบรษัิทตามทีอยู่ดงัตอ่ไปนี 
  ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
  บรษัิท มลัติแบกซ ์จาํกดั (มหาชน) 
  เลขที  ซอยโชคชยัจงจาํเรญิ ถนนพระราม  แขวงบางโพงพาง  
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 ประกาศ ณ วนัที  ตลุาคม  
 



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 
 (1)  ขาพเจา  
เปนผูถือหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) จํานวน หุน  
ที่อยูติดตอไดทางไปรษณีย  
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก  
หมายเลขโทรสาร อีเมล  
 
 (2)  ขาพเจามีความประสงคขอเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  เร่ือง  
โดยขอเสนอเปนวาระประเภท (กรุณาเลือกทําเคร่ืองหมายหนาเร่ืองที่ประสงค เพียงหัวขอเดียว)  
   เพื่อทราบ  

   เพื่ออนุมัติ  

   เพื่อพิจารณา 
   โดยมี ขอเท็จจริง หลักการ และเหตุผลในการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุม 

ดังนี้    
    
    
    
  
 (3) ขาพเจาไดรวมเสนอเร่ืองตามแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมนี้รวมกับผูถือหุนรายอื่น โดยมี

รายชื่อและจํานวนหุนที่ถือของผูถือหุนที่รวมกันเสนอเร่ือง คือ  
    
    
 
 ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถือหุน และเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุม ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จํานวน แผน 

มาพรอมกับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” ฉบับนี้ และไดขอรับรองวาเอกสารหลักฐานเหลานั้นทั้งหมดเปนความ

จริงและมีความถูกตองทุกประการ จึงไดลงลายมือช่ือเพื่อรับรองเอกสารดังกลาวไวเปนสําคัญ 

 
ประทับตรานิติบุคคล (หากมี) 
 (ลงชื่อ) ผูถือหุน 
 ( ) 
 วันที่  
 

แบบ ก. 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
 
 (1)  ขาพเจา  
เปนผูถือหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) จํานวน หุน  
ที่อยูติดตอไดทางไปรษณีย  
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก  
หมายเลขโทรสาร อีเมล  
 
 (2)  ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ  
 เพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประเภท  (กรุณาเลือกทําเคร่ืองหมายหนาเร่ืองที่
ประสงค เพียงหัวขอเดียว) 
   กรรมการ  
   กรรมการอิสระ  
โดยบุคคลที่ขาพเจาเสนอช่ือขางตนมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัท และมี
หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ หลักฐานการแสดงตนของผูถูกเสนอช่ือ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ อันไดแก ประวัติการศึกษา การอบรมในหลักสูตรตางๆ และประวัติการทํางาน โดย
ละเอียด ที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา  
 
 (3) ขาพเจาไดรวมเสนอเร่ืองตามแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมนี้รวมกับผูถือหุนรายอื่น โดยมี
รายชื่อและจํานวนหุนที่ถือของผูถือหุนที่รวมกันเสนอเร่ือง คือ  
    
 
 ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถือหุน และเอกสารหลักฐานตามขอ (2) เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพื่อเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุม ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด จํานวน แผน มาพรอมกับ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ” 
ฉบับนี้ และไดขอรับรองวาเอกสารหลักฐานเหลานั้นทั้งหมดเปนความจริงและมีความถูกตองทุกประการ จึงไดลงลายมือ
ชื่อเพื่อรับรองเอกสารดังกลาวไวเปนสําคัญ 
 
ประทับตรานิติบุคคล (หากมี) 
 (ลงชื่อ) ผูถือหุน 
 ( ) 
 วันที่  
 
 
 ขาพเจา บุคคลซึ่งไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกต้ังเปนกรรมการ 
ของบริษัท ขอแสดงความยินยอมในการถูกเสนอชื่อโดยผูถือหุนดังรายละเอียดขางตน และขอรับรองวาเอกสารแสดงตน
ตลอดจนเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษาและประวัติการทํางานตางๆ ที่ไดแนบพรอมกับ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การเลือกต้ังเปนกรรมการ” ฉบับนี้มีความถูกตองทุกประการ 
 
 (ลงชื่อ) ผูถูกเสนอช่ือ 
 ( ) 
 วันที่  
 

แบบ ข. 




