
หล�กเกณฑ�การให�ส�ทธ�ผ��ถ�อห��นเสนอระเบ�ยบวาระการประช�มใหญ!สาม�ญผ��ถ�อห��น 
และเสนอช�$อบ�คคลเพ�$อเข�าร�บการพ�จารณาเล�อกต�*งเป,นกรรมการบร�ษ�ท ประจ.าป/ 2560

บร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด (มห�ชน) (“บร�ษ�ท”) ม	คว�มแน�วแน�ท	 จะปฏ�บ�ต�ให&เป'นไปต�มกฎหม�ยภ�ยใต&ม�ตร� 89/28 
แห�งพระร�ชบ�ญญ�ต�หล�กทร�พย2และตล�ดหล�กทร�พย2 พ.ศ. 2535 (รวมท�7งท	 ม	ก�รแก&ไขเพ� มเต�ม) และตระหน�กถ:งคว�มส��ค�ญในก�รปฏ�บ�ต� 
ต�อผ=&ถ>อห?&นอย��งเป'นธรรม และเท��เท	ยมก�น อ�นเป'นหน: งในนโยบ�ยในก�รปฏ�บ�ต�ต�มหล�กก�รก��ก�บด=แลก�จก�รท	 ด	ส��หร�บบร�ษ�ทจดทะเบ	ยน 
ในส�วนท	 เก	 ยวข&องก�บก�รเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น และก�รเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7ง 
เป'นกรรมก�รบร�ษ�ท จ:งได&เปCดโอก�สให&ผ=&ถ>อห?&นเสนอเร> องเพ> อพ�จ�รณ�บรรจ?เป'นระเบ	ยบว�ระก�รประช?มในก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น  
ประจ��ปD 2560 ของบร�ษ�ท และเสนอช> อบ?คคลท	 ม	ค?ณสมบ�ต�เหม�ะสม และครบถ&วนต�มท	 กฎหม�ยก��หนด เพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7ง
เป'นกรรมก�รบร�ษ�ทเป'นก�รล�วงหน&�ก�อนก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560

บร�ษ�ทได&ก��หนดข�7นตอน และหล�กเกณฑ2ในก�รพ�จ�รณ�กล� นกรองก�รเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น และ  
ก�รเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท ประจ��ปD 2560 ด�งต�อไปน	7
 

ส!วน  ท�$   1    ค�ณสมบ�ต�ของผ��ถ�อห��นท�$ม�ส�ทธ�เสนอระเบ�ยบวาระการประช�ม และเสนอช�$อบ�คคลเพ�$อเข�าร�บการพ�จารณาเล�อกต�*ง
เป,นกรรมการบร�ษ�ท

ผ=&ถ>อห?&นท	 จะเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?ม และเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท  
ต&องถ>อห?&นของบร�ษ�ท โดยอ�จเป'นผ=&ถ>อห?&นร�ยเด	ยว หร>อหล�ยร�ยกได& และม	ส�ทธ�ออกเส	ยงน�บรวมก�นได&ไม�น&อยกว��ร&อยละ 5 ของจ��นวน
ส�ทธ�ออกเส	ยงท�7งหมดของบร�ษ�ท ณ ว�นท	 เสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?ม หร>อเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'น  
กรรมก�รบร�ษ�ท
 

ส!วนท�$   2    การเสนอระเบ�ยบวาระการประช�ม และการเสนอช�$อบ�คคลเพ�$อเข�าร�บการพ�จารณาเล�อกต�*งเป,นกรรมการบร�ษ�ท
(1)  การเสนอระเบ�ยบวาระการประช�ม 

1.1  เร> องท	 จะไม�ร�บพ�จ�รณ�บรรจ?เป'นระเบ	ยบว�ระก�รประช?ม ม	ด�งน	7
(1)  เร> องท	 ข�ดต�อกฎหม�ย ประก�ศ ข&อบ�งค�บ กฎ และ/หร>อระเบ	ยบต��งๆ ของหน�วยง�นร�ชก�ร 

หร>อหน�วยง�นท	 ก��ก�บด=แลบร�ษ�ท และ/หร>อไม�เป'นไปต�มว�ตถ?ประสงค2 ข&อบ�งค�บ มต�ท	 ประช?มผ=&ถ>อห?&น และ/หร>อหล�กก�รก��ก�บด=แลก�จก�ร 
ท	 ด	ของบร�ษ�ท

(2)  เร> องท	 เก	 ยวก�บก�รด��เน�นธ?รก�จปกต�ของบร�ษ�ท และข&อเทจจร�งท	 กล��วอ&�ง โดยผ=&ถ>อห?&นม�ได&
แสดงถ:งเหต?อ�นควรสงส�ยเก	 ยวก�บคว�มไม�ปกต�ของเร> องด�งกล��ว

(3)  เร> องท	 อย=�นอกเหน>ออ��น�จท	 บร�ษ�ทจะด��เน�นก�รให&เก�ดผลต�มท	 ประสงค2
(4)  เร> องท	 ผ=&ถ>อห?&นได&เคยเสนอต�อท	 ประช?มผ=&ถ>อห?&นเพ> อพ�จ�รณ�แล&วในรอบ 12 เด>อนท	 ผ��นม� 

และเร> องด�งกล��วได&ร�บมต�สน�บสน?นด&วยคะแนนเส	ยงน&อยกว��ร&อยละ  10 ของจ��นวนส�ทธ�ออกเส	ยงท�7งหมดของบร�ษ�ท เว&นแต�ข&อเทจจร�ง  
ในก�รน��เสนอคร�7งใหม�จะได&เปล	 ยนแปลงไปอย��งม	น�ยส��ค�ญจ�กข&อเทจจร�งในขณะท	 น��เสนอต�อท	 ประช?มผ=&ถ>อห?&นในคร�7งก�อน

(5)  เร> องท	 บร�ษ�ทได&ด��เน�นก�รแล&ว
(6)  เร> องท	 ผ=&ถ>อห?&นให&เอกส�รหล�กฐ�น หร>อข&อม=ลไม�ครบถ&วน ไม�ถ=กต&อง หร>อไม�ได&ระบ?ว��  

ในก�รน��เสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มน�7นเป'นเร> องท	 จะเสนอเพ> อทร�บ เพ> ออน?ม�ต� หร>อเพ> อพ�จ�รณ� หร>อไม�ส�ม�รถต�ดต�อผ=&ถ>อห?&นเพ> อขอ
ข&อม=ลเพ� มเต�มได& หร>อไม�ปฏ�บ�ต�ต�มหล�กเกณฑ2ท	 บร�ษ�ทก��หนด

(7)  เร> องท	 เสนอโดยผ=&ถ>อห?&นท	 ม	ค?ณสมบ�ต�ไม�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 หร>อ
(8)  กรณ	อ> นใดต�มท	 คณะกรรมก�รก��ก�บตล�ดท?นประก�ศก��หนด
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1.2  ข�7นตอนก�รพ�จ�รณ�
(1)  ผ=&ถ>อห?&นท	 ม	ค?ณสมบ�ต�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 ส�ม�รถเสนอระเบ	ยบว�ระ 

ก�รประช?ม โดยจะต&องกรอกข&อม=ลใน “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560” ให&ครบถ&วน พร&อมลงล�ยม>อช> อ 
ไว&เป'นหล�กฐ�น และให&น��ส�ง “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560” พร&อมก�บหล�กฐ�นต�มท	 ก��หนด 
ในส�วนท	  3 โดยส�ม�รถน��ส�งให&แก�บร�ษ�ทอย��งไม�เป'นท�งก�รได&ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0 2168 3379 (ระบ?ส��น�กเลข�น?ก�รบร�ษ�ท) 
แล&วจ:งจ�ดส�งต&นฉบ�บพร&อมก�บหล�กฐ�นต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  3 ม�ย�งบร�ษ�ท ท�งไปรษณ	ย2ในภ�ยหล�ง โดยบร�ษ�ทจะต&องได&ร�บต&นฉบ�บ ภ�ยใน
ว�นท	  31 ธ�นว�คม 2559 ท�7งน	7 ให&ส�งม�ท	  “ส��น�กเลข�น?ก�รบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด (มห�ชน) เลขท	  90 อ�ค�รไซเบอร2เว�ร2ลด 
ท�วเวอร2 เอ ช�7นท	  33 ถนนร�ชด�ภ�เษก แขวงห&วยขว�ง เขตห&วยขว�ง กร?งเทพมห�นคร 10310” 

(2)  ในกรณ	ท	 ผ=&ถ>อห?&นหล�ยร�ยซ: งม	ค?ณสมบ�ต�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 ร�วมก�นเสนอ
ระเบ	ยบว�ระก�รประช?ม ผ=&ถ>อห?&นท?กร�ยจะต&องกรอกข&อม=ลใน “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD  
2560” ให&ครบถ&วน พร&อมลงล�ยม>อช> อไว&เป'นหล�กฐ�น แล&วรวบรวม “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD  
2560” พร&อมก�บหล�กฐ�นต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  3 ของผ=&ถ>อห?&นท?กร�ยเป'นช?ดเด	ยวก�น โดยส�ม�รถน��ส�งให&แก�บร�ษ�ทอย��งไม�เป'นท�งก�ร
ก�อนจ�ดส�งต&นฉบ�บต�อไปในภ�ยหล�ง ต�มข&อ 1.2 (1) ข&�งต&นได&

(3)  ในกรณ	ท	 ผ=&ถ>อห?&นร�ยเด	ยว หร>อหล�ยร�ย ซ: งม	ค?ณสมบ�ต�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 
เสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มม�กกว�� 1 ระเบ	ยบว�ระ ผ=&ถ>อห?&นจะต&องกรอกข&อม=ลใน “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญ 
ผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560” จ��นวน 1 แบบ ต�อ 1 ระเบ	ยบว�ระ ให&ครบถ&วน พร&อมลงล�ยม>อช> อไว&เป'นหล�กฐ�น และให&น��ส�ง “แบบเสนอ
ระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560” พร&อมก�บหล�กฐ�นต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  3 โดยส�ม�รถน��ส�งให&แก�บร�ษ�ท 
อย��งไม�เป'นท�งก�รก�อนจ�ดส�งต&นฉบ�บต�อไปในภ�ยหล�ง ต�มข&อ 1.2 (1) ข&�งต&นได& 

(4)  เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะเป'นผ=&พ�จ�รณ�กล� นกรองในเบ>7องต&นให&คณะกรรมก�รบร�ษ�ท โดย
(4.1)  เร> องท	 ผ=&ถ>อห?&นให&เอกส�รหล�กฐ�น หร>อข&อม=ลไม�ครบถ&วน หร>อไม�ถ=กต&อง 

เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะแจ&ง และส�งค>นต&นฉบ�บให&แก�ผ=&ถ>อห?&น ภ�ยในว�นท	  13 มกร�คม 2560 โดยห�กผ=&ถ>อห?&นไม�ด��เน�นก�รแก&ไข และไม�ส�ม�รถ
ส�งค>นต&นฉบ�บให&ถ:งบร�ษ�ท ภ�ยในว�นท	  20 มกร�คม 2560 ได& เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะส�งหน�งส>อแจ&งแก�ผ=&ถ>อห?&นเพ> อทร�บก�รปCดเร> อง 

(4.2)  เร> องท	 เสนอโดยผ=&ถ>อห?&นท	 ม	ค?ณสมบ�ต�ไม�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 
เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะส�งหน�งส>อแจ&งแก�ผ=&ถ>อห?&นเพ> อทร�บก�รปCดเร> อง ภ�ยในว�นท	  31 มกร�คม 2560

(4.3)  เร> องท	 ไม�เข&�ข��ยต�มข&อ (4.1) หร>อ (4.2) ข&�งต&น เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะรวบรวม
เร> องเพ> อเสนอต�อคณะกรรมก�รบร�ษ�ทในก�รประช?มคณะกรรมก�รบร�ษ�ท เด>อนก?มภ�พ�นธ2 2560

(5)  คณะกรรมก�รบร�ษ�ทจะเป'นผ=&พ�จ�รณ�คว�มเหม�ะสมของระเบ	ยบว�ระก�รประช?มท	 ผ=&ถ>อห?&น
เสนอ ซ: งจะต&องไม�ม	ล�กษณะเข&�ข��ยต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  2 ข&อ (1) 1.1 เว&นแต�คณะกรรมก�รบร�ษ�ทจะพ�จ�รณ�เป'นอย��งอ> น ท�7งน	7 
ค��ว�น�จฉ�ยของคณะกรรมก�รบร�ษ�ทถ>อเป'นท	 ส?ด 

(6)  เร> องท	 ผ��นคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รบร�ษ�ทจะถ=กบรรจ?เป'นระเบ	ยบว�ระก�รประช?ม
ในหน�งส>อเช�ญประช?มผ=&ถ>อห?&น พร&อมข&อค�ดเหนของคณะกรรมก�รบร�ษ�ท และส��หร�บเร> องท	 ไม�ผ��นคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รบร�ษ�ท 
บร�ษ�ทจะแจ&งเป'นระเบ	ยบว�ระเพ> อทร�บในก�รประช?มผ=&ถ>อห?&น พร&อมระบ?เหต?ผลในก�รปฏ�เสธด&วย

(7)  ในกรณ	ท	 คณะกรรมก�รบร�ษ�ทปฏ�เสธก�รบรรจ?ระเบ	ยบว�ระก�รประช?มท	 เสนอโดยผ=&ถ>อห?&น
ต�มหล�กเกณฑ2ข&�งต&น ผ=&ถ>อห?&นส�ม�รถม	มต�ด&วยคะแนนเส	ยงข&�งม�กของจ��นวนเส	ยงท�7งหมดของผ=&ถ>อห?&นท	 ม�ประช?ม และม	ส�ทธ�ออกเส	ยง
เหนชอบให&ม	ก�รบรรจ?เร> องท	 ถ=กปฏ�เสธ เป'นระเบ	ยบว�ระก�รประช?มของก�รประช?มผ=&ถ>อห?&นได& โดยคณะกรรมก�รบร�ษ�ทจะต&องบรรจ?เร> อง  
ด�งกล��วเป'นระเบ	ยบว�ระก�รประช?มในก�รประช?มผ=&ถ>อห?&นท	 บร�ษ�ทจะจ�ดให&ม	ข:7นในคร�7งถ�ดไป
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(2) การเสนอช�$อบ�คคลเพ�$อเข�าร�บการพ�จารณาเล�อกต�*งเป,นกรรมการบร�ษ�ท
2.1  ค?ณสมบ�ต�และล�กษณะต&องห&�มของกรรมก�รบร�ษ�ท 

บ?คคลท	 ได&ร�บเสนอช> อเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ทต&องม	ค?ณสมบ�ต� และ
ไม�ม	ล�กษณะต&องห&�ม ด�งน	7

(1)  ม	ค?ณสมบ�ต�ถ=กต&อง และไม�ม	ล�กษณะต&องห&�มต�มกฎหม�ยบร�ษ�ทมห�ชนจ��ก�ด 
กฎหม�ยหล�กทร�พย2และตล�ดหล�กทร�พย2 และกฎหม�ยท	 เก	 ยวข&องอ> นใด รวมถ:งข&อบ�งค�บ และหล�กก�รก��ก�บด=แลก�จก�รท	 ด	ของบร�ษ�ท 

(2)  ม	คว�มร=& คว�มส�ม�รถ คว�มเป'นอ�สระ ปฏ�บ�ต�หน&�ท	 กรรมก�รบร�ษ�ทด&วยคว�ม 
ร�บผ�ดชอบ คว�มระม�ดระว�ง และคว�มซ> อส�ตย2

(3)  ส�ม�รถท?�มเทอ?ท�ศเวล�ได&อย��งเตมเมดเตมหน�วย ม	อ�ย?ท	 เหม�ะสม ม	ส?ขภ�พ
ร��งก�ยท	 แขงแรง และจ�ตใจท	 สมบ=รณ2 ส�ม�รถเข&�ประช?มคณะกรรมก�รบร�ษ�ทอย��งสม ��เสมอ ม	ก�รเตร	ยมต�วเป'นก�รล�วงหน&�ก�อนก�ร
ประช?มเป'นอย��งด	 ม	ส�วนร�วมท	 สร&�งสรรค2ในก�รประช?ม ม	คว�มตรงไปตรงม� ม	คว�มกล&�ห�ญในก�รแสดงคว�มค�ดเหนในท	 ประช?ม  
และ/หร>อเป'นน�กธ?รก�จท	 ม	ช> อเส	ยง ม	ประว�ต�ก�รท��ง�น และจร�ยธรรมท	 ด	ง�ม และได&ร�บก�รยอมร�บจ�กส�งคม 

(4)  ม	คว�มร=&คว�มส�ม�รถท	 ส��ค�ญต�อธ?รก�จของบร�ษ�ท 
(5)  ไม�ควรด��รงต��แหน�งกรรมก�รบร�ษ�ทหล�ยแห�งในขณะเด	ยวก�น และ
(6)  ไม�เป'นบ?คคลต&องห&�มม�ให&ด��รงต��แหน�งกรรมก�รบร�ษ�ทต�มท	 หน�วยง�นร�ชก�ร 

ท	 เก	 ยวข&องก��หนด หร>อม	ล�กษณะท	 แสดงถ:งก�รข�ดคว�มเหม�ะสมท	 จะได&ร�บคว�มไว&ว�งใจให&บร�ห�รจ�ดก�รก�จก�รท	 ม	มห�ชนเป'นผ=&ถ>อห?&น
2.2  ข�7นตอนก�รพ�จ�รณ�

(1)  ผ=&ถ>อห?&นท	 ม	ค?ณสมบ�ต�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 ส�ม�รถเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�ร
พ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ทได& โดยจะต&องกรอกข&อม=ลใน “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท” 
ให&ครบถ&วน พร&อมลงล�ยม>อช> อไว&เป'นหล�กฐ�น และให&น��ส�ง “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท”  
พร&อมก�บหล�กฐ�น และเอกส�รของบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  3 โดยส�ม�รถน��ส�งให&แก�บร�ษ�ทอย��งไม�เป'นท�งก�รได&
ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0 2168 3379 (ระบ?ส��น�กเลข�น?ก�รบร�ษ�ท) แล&วจ:งจ�ดส�งต&นฉบ�บ พร&อมก�บหล�กฐ�น และเอกส�รของบ?คคลท	 ได&ร�บ
ก�รเสนอช> อต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  3 ม�ย�งบร�ษ�ทท�งไปรษณ	ย2ในภ�ยหล�ง โดยบร�ษ�ทจะต&องได&ร�บต&นฉบ�บ ภ�ยในว�นท	  31 ธ�นว�คม 2559 
ท�7งน	7 ให&ส�งม�ท	  “ส��น�กเลข�น?ก�รบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด (มห�ชน) เลขท	  90 อ�ค�รไซเบอร2เว�ร2ลด ท�วเวอร2 เอ ช�7นท	  33 
ถนนร�ชด�ภ�เษก แขวงห&วยขว�ง เขตห&วยขว�ง กร?งเทพมห�นคร 10310”

(2)  ในกรณ	ท	 ผ=&ถ>อห?&นหล�ยร�ยซ: งม	ค?ณสมบ�ต�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 ร�วมก�นเสนอช> อ
บ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท ผ=&ถ>อห?&นท?กร�ยจะต&องกรอกข&อม=ลใน “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�
เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท” ให&ครบถ&วนพร&อมลงล�ยม>อช> อไว&เป'นหล�กฐ�น แล&วรวบรวม “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ� 
เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท” พร&อมก�บหล�กฐ�น และเอกส�รของบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  3 ของผ=&ถ>อห?&นท?กร�ย 
เป'นช?ดเด	ยวก�น โดยส�ม�รถน��ส�งให&แก�บร�ษ�ทอย��งไม�เป'นท�งก�รก�อนจ�ดส�งต&นฉบ�บต�อไปในภ�ยหล�งต�มข&อ 2.2 (1) ข&�งต&นได& 

(3)  ในกรณ	ท	 ผ=&ถ>อห?&นร�ยเด	ยว หร>อหล�ยร�ย ซ: งม	ค?ณสมบ�ต�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 
เสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ทม�กกว�� 1 คน ผ=&ถ>อห?&นจะต&องกรอกข&อม=ลใน “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�
ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท” จ��นวน 1 แบบ ต�อ ก�รเสนอช> อบ?คคล 1 คน ให&ครบถ&วนพร&อมลงล�ยม>อช> อไว&เป'นหล�กฐ�น 
และให&น��ส�ง “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท” พร&อมก�บหล�กฐ�น และเอกส�รของบ?คคลท	 ได&ร�บ
ก�รเสนอช> อต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  3 โดยส�ม�รถน��ส�งให&แก�บร�ษ�ทอย��งไม�เป'นท�งก�รก�อนจ�ดส�งต&นฉบ�บต�อไปในภ�ยหล�งต�มข&อ 2.2 (1) 
ข&�งต&นได& 

(4)  เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะเป'นผ=&พ�จ�รณ�กล� นกรองในเบ>7องต&นให&คณะกรรมก�รบร�ษ�ท โดย 
(4.1)  ก�รเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ทท	 ผ=&ถ>อห?&น

ให&เอกส�รหล�กฐ�น หร>อข&อม=ลไม�ครบถ&วน หร>อไม�ถ=กต&อง เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะแจ&ง และส�งค>นต&นฉบ�บให&แก�ผ=&ถ>อห?&น ภ�ยใน ว�นท	  13 มกร�คม 
2560 โดยห�กผ=&ถ>อห?&นไม�ด��เน�นก�รแก&ไข และไม�ส�ม�รถส�งค>นต&นฉบ�บให&ถ:งบร�ษ�ท ภ�ยในว�นท	  20 มกร�คม 2560 ได& เลข�น?ก�รบร�ษ�ท 
จะส�งหน�งส>อแจ&งแก�ผ=&ถ>อห?&นเพ> อทร�บก�รปCดเร> อง 
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(4.2)  ห�กบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อม	ค?ณสมบ�ต�ไม�ครบถ&วน หร>อม	ล�กษณะต&องห&�ม
ต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  2 ข&อ (2) 2.1 หร>อผ=&ถ>อห?&นท	 เสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท ม	ค?ณสมบ�ต�  
ไม�ครบถ&วนต�มท	 ก��หนดในส�วนท	  1 เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะส�งหน�งส>อแจ&งแก�ผ=&ถ>อห?&นเพ> อทร�บก�รปCดเร> อง ภ�ยในว�นท	  31 มกร�คม 2560

(4.3)  เร> องท	 ไม�เข&�ข��ยต�มข&อ (4.1) หร>อ (4.2) ข&�งต&น เลข�น?ก�รบร�ษ�ทจะรวบรวม
เร> องเพ> อเสนอต�อคณะกรรมก�รบร�ษ�ทในก�รประช?มคณะกรรมก�รบร�ษ�ท เด>อนก?มภ�พ�นธ2 2560

(5)  คณะกรรมก�รบร�ษ�ทจะเป'นผ=&พ�จ�รณ�คว�มเหม�ะสมของบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อ ท�7งน	7  
ค��ว�น�จฉ�ยของคณะกรรมก�รบร�ษ�ทถ>อเป'นท	 ส?ด 

(6)  บ?คคลท	 ผ��นคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รบร�ษ�ท จะถ=กบรรจ?ร�ยช> อในระเบ	ยบว�ระ 
ก�รประช?มในหน�งส>อเช�ญประช?มผ=&ถ>อห?&น พร&อมข&อค�ดเหนของคณะกรรมก�รบร�ษ�ท  และส��หร�บบ?คคลท	 ไม�ผ��นคว�มเหนชอบจ�ก 
คณะกรรมก�รบร�ษ�ท บร�ษ�ทจะแจ&งเป'นระเบ	ยบว�ระเพ> อทร�บในก�รประช?มผ=&ถ>อห?&นพร&อมระบ?เหต?ผลในก�รปฏ�เสธด&วย 
 

ส!วนท�$   3    สร�ปเอกสารประกอบการเสนอระเบ�ยบวาระการประช�ม และเสนอช�$อบ�คคลเพ�$อเข�าร�บการพ�จารณาเล�อกต�*ง  
เป,นกรรมการบร�ษ�ท

(1)  แบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560 และ/หร>อแบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&� 
ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท

(2)  หล�กฐ�นประกอบ
2.1  หล�กฐ�นก�รถ>อห?&น ได&แก� ส��เน�ใบห?&นพร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง (และประท�บตร�ส��ค�ญ

ของน�ต�บ?คคล (ถ&�ม	)) หร>อหน�งส>อร�บรองก�รถ>อห?&นจ�กบร�ษ�ทหล�กทร�พย2 หร>อหล�กฐ�นอ> นจ�กตล�ดหล�กทร�พย2แห�งประเทศไทย หร>อบร�ษ�ท 
ศ=นย2ร�บฝ�กหล�กทร�พย2 (ประเทศไทย) จ��ก�ด

2.2  หล�กฐ�นแสดงตน ได&แก� 
กรณ�บ�คคลธรรมดา : ส��เน�บ�ตรประจ��ต�วประช�ชน หร>อส��เน�บ�ตรประจ��ต�วข&�ร�ชก�ร หร>อ

ส��เน�ใบส��ค�ญประจ��ต�วคนต��งด&�ว หร>อส��เน�หน�งส>อเด�นท�ง (กรณ	เป'นช�วต��งประเทศ) พร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง
กรณ�น�ต�บ�คคล : ส��เน�หน�งส>อร�บรองน�ต�บ?คคล อ�ย?ไม�เก�น 3 เด>อน และส��เน�บ�ตรประจ��ต�ว

ประช�ชน หร>อส��เน�ใบส��ค�ญประจ��ต�วคนต��งด&�ว หร>อส��เน�หน�งส>อเด�นท�ง (กรณ	เป'นช�วต��งประเทศ) ของกรรมก�รผ=&ม	อ��น�จลงน�ม 
ท	 ได&ลงล�ยม>อช> อในแบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560 และ/หร>อแบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�ร
พ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท พร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง และประท�บตร�ส��ค�ญของน�ต�บ?คคล (ถ&�ม	)

(3)  ส��หร�บก�รเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท ให&แนบเอกส�รด�งต�อไปน	7ประกอบ
ก�รพ�จ�รณ�เพ� มเต�ม ได&แก�

3.1  เอกส�รประกอบก�รพ�จ�รณ�ด&�นค?ณสมบ�ต�ของบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อ ได&แก� ประว�ต�ก�รศ:กษ�  
และประว�ต�ก�รท��ง�นของบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อ และข&อม=ลประกอบเพ� มเต�มท	 เป'นประโยชน2ต�อก�รพ�จ�รณ�ของคณะกรรมก�รบร�ษ�ท

3.2  หน�งส>อย�นยอมให&เปCดเผยข&อม=ล (แบบ 35-E2) ลงล�ยม>อช> อโดยบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อ
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แบบเสนอระเบ�ยบวาระการประช�มใหญ!สาม�ญผ��ถ�อห��น ประจ.าป/ 2560 
บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ:นเนอย� จ.าก�ด (มหาชน)

ช> อ-น�มสก?ลผ=&เสนอ :
เป'นผ=&ถ>อห?&นของบร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด (มห�ชน) จ��นวน ห?&น
ท	 อย=� :

โทรศ�พท2 :
โทรส�ร :
E-mail Address :
ระเบ	ยบว�ระท	 ขอเสนอ :

ว�ตถ?ประสงค2/เหต?ผล/ร�ยละเอ	ยด :

ข&�พเจ&�ขอร�บรองว��ข&อคว�มในแบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560 น	7 หล�กฐ�นก�รถ>อห?&น และ
หล�กฐ�นแสดงตนถ=กต&อง และเป'นคว�มจร�งท?กประก�ร

ลงช> อ ผ=&ถ>อห?&น
( )

ว�นท	 
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หมายเหต� :- 
1.  ผ=&ถ>อห?&นต&องแนบหล�กฐ�น และเอกส�รด�งต�อไปน	7

1.1  หล�กฐ�นก�รถ>อห?&น ได&แก� ส��เน�ใบห?&นพร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง (และประท�บตร�ส��ค�ญ 
ของน�ต�บ?คคล (ถ&�ม	)) หร>อหน�งส>อร�บรองก�รถ>อห?&นจ�กบร�ษ�ทหล�กทร�พย2 หร>อหล�กฐ�นอ> นจ�กตล�ดหล�กทร�พย2แห�งประเทศไทย หร>อ  
บร�ษ�ท ศ=นย2ร�บฝ�กหล�กทร�พย2 (ประเทศไทย) จ��ก�ด

1.2  หล�กฐ�นแสดงตน ได&แก�
1.2.1  กรณ	บ?คคลธรรมด� : ส��เน�บ�ตรประจ��ต�วประช�ชน หร>อส��เน�บ�ตรประจ��ต�วข&�ร�ชก�ร หร>อส��เน�

ใบส��ค�ญประจ��ต�วคนต��งด&�ว หร>อส��เน�หน�งส>อเด�นท�ง (กรณ	เป'นช�วต��งประเทศ) พร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง
1.2.2  กรณ	น�ต�บ?คคล : ส��เน�หน�งส>อร�บรองน�ต�บ?คคลอ�ย?ไม�เก�น 3 เด>อน และส��เน�บ�ตรประจ��ต�ว

ประช�ชน หร>อส��เน�ใบส��ค�ญประจ��ต�วคนต��งด&�ว หร>อส��เน�หน�งส>อเด�นท�ง (กรณ	เป'นช�วต��งประเทศ) ของกรรมก�รผ=&ม	อ��น�จลงน�ม 
ท	 ได&ลงล�ยม>อช> อใน “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560” พร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง และ
ประท�บตร�ส��ค�ญของน�ต�บ?คคล (ถ&�ม	)

2. ผ=&ถ>อห?&นส�ม�รถน��ส�ง “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560” พร&อมก�บหล�กฐ�นท	 ก��หนด 
โดยส�ม�รถน��ส�งอย��งไม�เป'นท�งก�รได&ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0 2168 3379 (ระบ?ส��น�กเลข�น?ก�รบร�ษ�ท) แล&วจ:งจ�ดส�งต&นฉบ�บ พร&อมก�บ
หล�กฐ�นต�มท	 ก��หนดม�ย�งบร�ษ�ทท�งไปรษณ	ย2ในภ�ยหล�ง โดยบร�ษ�ทจะต&องได&ร�บต&นฉบ�บ ภ�ยในว�นท	  31 ธ�นว�คม 2559 ท�7งน	7 ให&ส�งม�ท	  
“ส��น�กเลข�น?ก�รบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด (มห�ชน) เลขท	  90 อ�ค�รไซเบอร2เว�ร2ลด ท�วเวอร2 เอ ช�7นท	  33 ถนนร�ชด�ภ�เษก 
แขวงห&วยขว�ง เขตห&วยขว�ง กร?งเทพมห�นคร 10310” 

3.  กรณ	ท	 ผ=&ถ>อห?&นหล�ยร�ยร�วมก�นเสนอระเบ	ยบว�ระก�รประช?ม ผ=&ถ>อห?&นท?กร�ยจะต&องจ�ดท�� “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระ  
ก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560” พร&อมก�บลงล�ยม>อช> อไว&เป'นหล�กฐ�นให&ครบถ&วน แล&วรวบรวม “แบบเสนอระเบ	ยบว�ระ
ก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น ประจ��ปD 2560” พร&อมก�บหล�กฐ�นต�มท	 ก��หนดเป'นช?ดเด	ยวก�นน��ส�งให&แก�บร�ษ�ท
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แบบเสนอช�$อบ�คคลเพ�$อเข�าร�บการพ�จารณาเล�อกต�*งเป,นกรรมการบร�ษ�ท
บร�ษ�ท พ�ท�จ� เอ:นเนอย� จ.าก�ด (มหาชน)

ช> อ-น�มสก?ลผ=&เสนอ :
เป'นผ=&ถ>อห?&นของบร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด (มห�ชน) จ��นวน ห?&น
ท	 อย=� :
โทรศ�พท2 :
โทรส�ร :
E-mail Address :

ข&�พเจ&�ม	คว�มประสงค2ขอเสนอช> อ น�ย/น�ง/น�งส�ว
เข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รของ บร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด (มห�ชน) โดยบ?คคลด�งกล��วให&คว�มย�นยอม และขอร�บรองว��
ข&อคว�มในแบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท หล�กฐ�นก�รถ>อห?&น หล�กฐ�นแสดงตน และเอกส�ร
ประกอบก�รพ�จ�รณ�ด&�นค?ณสมบ�ต�ของบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อท	 ย> นม�พร&อมน	7ถ=กต&อง และเป'นคว�มจร�งท?กประก�ร 

ลงช> อ ผ=&ถ>อห?&น
( )

ว�นท	 

 
 

ข&�พเจ&� น�ย/น�ง/น�งส�ว บ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อเพ> อเข&�
ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท ต�มท	 ผ=&ถ>อห?&นเสนอช> อข&�งต&น ย�นยอมให&เสนอช> อของข&�พเจ&�ในก�รประช?มใหญ�ส�ม�ญผ=&ถ>อห?&น  
ประจ��ปD 2560 และร�บรองว��ข&�พเจ&�เป'นผ=&ม	ค?ณสมบ�ต� และไม�ม	ล�กษณะต&องห&�มต�มหล�กเกณฑ2ของบร�ษ�ท พร&อมท�7งร�บรองว��เอกส�ร
ประกอบก�รพ�จ�รณ�ด&�นค?ณสมบ�ต� และหน�งส>อย�นยอมให&เปCดเผยข&อม=ล (แบบ 35-E2) ท	 ย> นม�พร&อมน	7ถ=กต&อง และเป'นคว�มจร�ง 
ท?กประก�ร 
 

ลงช> อ บ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อ
( )

ว�นท	 
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หมายเหต� :-
1.  ผ=&ถ>อห?&นต&องแนบหล�กฐ�น และเอกส�รด�งต�อไปน	7

1.1  หล�กฐ�นก�รถ>อห?&น ได&แก� ส��เน�ใบห?&นพร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง (และประท�บตร�ส��ค�ญของ
น�ต�บ?คคล (ถ&�ม	)) หร>อหน�งส>อร�บรองก�รถ>อห?&นจ�กบร�ษ�ทหล�กทร�พย2 หร>อหล�กฐ�นอ> นจ�กตล�ดหล�กทร�พย2แห�งประเทศไทย หร>อบร�ษ�ท  
ศ=นย2ร�บฝ�กหล�กทร�พย2 (ประเทศไทย) จ��ก�ด

1.2  หล�กฐ�นแสดงตน ได&แก�
1.2.1  กรณ	บ?คคลธรรมด� : ส��เน�บ�ตรประจ��ต�วประช�ชน หร>อส��เน�บ�ตรประจ��ต�วข&�ร�ชก�ร หร>อส��เน�

ใบส��ค�ญประจ��ต�วคนต��งด&�ว หร>อส��เน�หน�งส>อเด�นท�ง (กรณ	เป'นช�วต��งประเทศ) พร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง
1.2.2  กรณ	น�ต�บ?คคล : ส��เน�หน�งส>อร�บรองน�ต�บ?คคลอ�ย?ไม�เก�น 3 เด>อน และส��เน�บ�ตรประจ��ต�ว

ประช�ชน หร>อส��เน�ใบส��ค�ญประจ��ต�วคนต��งด&�ว หร>อส��เน�หน�งส>อเด�นท�ง (กรณ	เป'นช�วต��งประเทศ) ของกรรมก�รผ=&ม	อ��น�จลงน�ม 
ท	 ได&ลงล�ยม>อช> อในแบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท พร&อมลงล�ยม>อช> อร�บรองส��เน�ถ=กต&อง และ
ประท�บตร�ส��ค�ญของน�ต�บ?คคล (ถ&�ม	)

1.3  เอกส�รประกอบก�รพ�จ�รณ�ด&�นค?ณสมบ�ต�ของบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อ ได&แก� ประว�ต�ก�รศ:กษ� และ
ประว�ต�ก�รท��ง�นของบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อ และข&อม=ลประกอบเพ� มเต�มท	 เป'นประโยชน2ต�อก�รพ�จ�รณ�ของคณะกรรมก�รบร�ษ�ท

1.4  หน�งส>อย�นยอมให&เปCดเผยข&อม=ล (แบบ 35-E2) ลงล�ยม>อช> อโดยบ?คคลท	 ได&ร�บก�รเสนอช> อ
2.  ผ=&ถ>อห?&นส�ม�รถน��ส�ง “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท” พร&อมก�บหล�กฐ�น 

และเอกส�รต�มท	 ก��หนด โดยส�ม�รถน��ส�งอย��งไม�เป'นท�งก�รได&ท�งโทรส�ร หม�ยเลข 0 2168 3379 (ระบ?ส��น�กเลข�น?ก�รบร�ษ�ท) 
แล&วจ:งจ�ดส�งต&นฉบ�บ พร&อมก�บหล�กฐ�น และเอกส�รต�มท	 ก��หนดม�ย�งบร�ษ�ทท�งไปรษณ	ย2ในภ�ยหล�ง โดยบร�ษ�ทจะต&องได&ร�บต&นฉบ�บ
ภ�ยในว�นท	  31 ธ�นว�คม 2559 ท�7งน	7 ให&ส�งม�ท	  “ส��น�กเลข�น?ก�รบร�ษ�ท บร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด (มห�ชน) เลขท	  90 อ�ค�ร 
ไซเบอร2เว�ร2ลด ท�วเวอร2 เอ ช�7นท	  33 ถนนร�ชด�ภ�เษก แขวงห&วยขว�ง เขตห&วยขว�ง กร?งเทพมห�นคร 10310” 

3.  กรณ	ท	 ผ=&ถ>อห?&นหล�ยร�ยร�วมก�นเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท  ผ=&ถ>อห?&นท?กร�ยจะต&อง 
จ�ดท�� “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท”  พร&อมก�บลงล�ยม>อช> อไว&เป'นหล�กฐ�นให&ครบถ&วน 
แล&วรวบรวม “แบบเสนอช> อบ?คคลเพ> อเข&�ร�บก�รพ�จ�รณ�เล>อกต�7งเป'นกรรมก�รบร�ษ�ท” พร&อมก�บหล�กฐ�น และเอกส�รต�มท	 ก��หนด  
เป'นช?ดเด	ยวก�นน��ส�งให&แก�บร�ษ�ท
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แบบ 35-E2
หน�งส�อย�นยอมให�เป=ดเผยข�อม�ล

(ส.าหร�บกรณ�ท�$บร�ษ�ทเป,นผ��ขอตรวจสอบค�ณสมบ�ต�กรรมการและผ��บร�หาร)

เร	ยน  เลข�ธ�ก�ร ส��น�กง�นคณะกรรมก�รก��ก�บหล�กทร�พย2และตล�ดหล�กทร�พย2

ด&วยข&�พเจ&�                                                                            จะได&ร�บก�รแต�งต�7งจ�ก บร�ษ�ท พ	ท	จ	 เอนเนอย	 จ��ก�ด 
(  มห�ชน  )   ซ: งม	ท	 ต�7งส��น�กง�นใหญ�ท	    90   อ�ค�รไซเบอร2เว�ร2ลด ท�วเวอร2 เอ ช�7นท	    33   ถนนร�ชด�ภ�เษก แขวงห&วยขว�ง เขตห&วยขว�ง   
กร?ง  เทพมห�นคร   10310   โทรศ�พท2 0 2168 3377 ให&เป'น [กรรมก�ร/ผ=&บร�ห�ร] ของบร�ษ�ท และบร�ษ�ทได&ย> นขอตรวจสอบ
ค?ณสมบ�ต�ของข&�พเจ&� ข&�พเจ&�จ:งย�นยอมให&ส��น�กง�นเปCดเผยข&อม=ลของข&�พเจ&� เก	 ยวก�บก�รม	 หร>อไม�ม	ล�กษณะข�ดคว�ม  
น��ไว&ว�งใจต�มท	 ก��หนดไว&ในประก�ศคณะกรรมก�รก��ก�บหล�กทร�พย2และตล�ดหล�กทร�พย2 ท	  กจ . 8/2553 เร> อง ก�รก��หนด
ล�กษณะข�ดคว�มน��ไว&ว�งใจของกรรมก�ร และผ=&บร�ห�รของบร�ษ�ท ลงว�นท	  23 เมษ�ยน พ.ศ. 2553 ต�อบร�ษ�ท และบ?คคลท	 ได&ร�บ
มอบหม�ยจ�กบร�ษ�ท เพ> อประโยชน2ในก�รน��ร�ยช> อของข&�พเจ&�แสดงไว&ในระบบข&อม=ลร�ยช> อกรรมก�ร และผ=&บร�ห�รของบร�ษ�ท  
ท	 ออกหล�กทร�พย2 โดยข&�พเจ&�ได&แนบ [ส��เน�บ�ตรประช�ชน/ส��เน�หน�งส>อเด�นท�ง] ม�พร&อมน	7
 
 

ขอแสดงคว�มน�บถ>อ
 

( )
ว�นท	                                                      
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