
หลลักเกณฑฑ์การใหห้สสิทธสิผผห้ถถือหหห้นเสนอระเบบียบวาระการประชหมใหญญ่สามลัญผผห้ถถือหหห้น 
และเสนอชถืชื่อบหคคลเพถืชื่อเขห้ารลับการพสิจารณาเลถือกตลัตั้งเปป็นกรรมการบรสิษลัท ประจจาปปี 2561

บรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด (มหจำชน) (“บรสิษลัท”) มพีควจำมแนน่วแนน่ทพีที่จะปฏริบษัตริใหห้เปป็นไปตจำมกฎหมจำยภจำยใตห้มจำตรจำ 89/28
แหน่งพระรจำชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยย์และตลจำดหลษักทรษัพยย์ พ.ศ. 2535 (รวมทษัทั้งทพีที่มพีกจำรแกห้ไขเพริที่มเตริม) และตระหนษักถถึงควจำมสจจำคษัญในกจำรปฏริบษัตริ
ตน่อผผห้ถถือหหห้นอยน่จำงเปป็นธรรม และเทน่จำเทพียมกษัน อษันเปป็นหนถึที่งในนโยบจำยในกจำรปฏริบษัตริตจำมหลษักกจำรกจจำกษับดผแลกริจกจำรทพีที่ดพีสจจำหรษับบรริษษัทจดทะเบพียน
ในสน่วนทพีที่เกพีที่ยวขห้องกษับกจำรเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น และกจำรเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้ง
เปป็นกรรมกจำรบรริษษัท จถึงไดห้เปปิดโอกจำสใหห้ผผห้ถถือหหห้นเสนอเรถืที่องเพถืที่อพริจจำรณจำบรรจหเปป็นระเบพียบวจำระกจำรประชหมในกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น
ประจจจำปปี 2561 ของบรริษษัท และเสนอชถืที่อบหคคลทพีที่มพีคหณสมบษัตริเหมจำะสม และครบถห้วนตจำมทพีที่กฎหมจำยกจจำหนด เพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้ง
เปป็นกรรมกจำรบรริษษัทเปป็นกจำรลน่วงหนห้จำกน่อนกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561

บรริษษัทไดห้กจจำหนดขษัทั้นตอน และหลษักเกณฑย์ในกจำรพริจจำรณจำกลษัที่นกรองกจำรเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น และกจำร
เสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท ประจจจำปปี 2561 ดษังตน่อไปนพีทั้
 

สญ่วน  ทบีชื่   1  คหณสมบลัตสิของผผห้ถถือหหห้นทบีชื่มบีสสิทธสิเสนอระเบบียบวาระการประชหม และเสนอชถืชื่อบหคคลเพถืชื่อเขห้ารลับการพสิจารณาเลถือกตลัตั้ง
เปป็นกรรมการบรสิษลัท

ผผห้ถถือหหห้นทพีที่จะเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหม และเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท
ตห้องถถือหหห้นของบรริษษัท โดยอจำจเปป็นผผห้ถถือหหห้นรจำยเดพียว หรถือหลจำยรจำยกอ็ไดห้ และมพีสริทธริออกเสพียงนษับรวมกษันไดห้ไมน่นห้อยกวน่จำรห้อยละ 5 ของจจจำนวน
สริทธริออกเสพียงทษัทั้งหมดของบรริษษัท ณ วษันทพีที่เสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหม หรถือเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำร
บรริษษัท โดยถถือหหห้นตจำมสษัดสน่วนทพีที่กจจำหนดดษังกลน่จำวตน่อเนถืที่อง ไมน่นห้อยกวน่จำ 6 เดถือน ในวษันยถืที่นเสนอ
 

สญ่วนทบีชื่   2  การเสนอระเบบียบวาระการประชหม และการเสนอชถืชื่อบหคคลเพถืชื่อเขห้ารลับการพสิจารณาเลถือกตลัตั้งเปป็นกรรมการบรสิษลัท
(1)  การเสนอระเบบียบวาระการประชหม 

1.1  เรถืที่องทพีที่จะไมน่รษับพริจจำรณจำบรรจหเปป็นระเบพียบวจำระกจำรประชหม มพีดษังนพีทั้
(1)  เรถืที่องทพีที่ขษัดตน่อกฎหมจำย ประกจำศ ขห้อบษังคษับ กฎ และ/หรถือระเบพียบตน่จำงๆ ของหนน่วยงจำนรจำชกจำร

หรถือหนน่วยงจำนทพีที่กจจำกษับดผแลบรริษษัท และ/หรถือไมน่เปป็นไปตจำมวษัตถหประสงคย์ ขห้อบษังคษับ มตริทพีที่ประชหมผผห้ถถือหหห้น และ/หรถือหลษักกจำรกจจำกษับดผแลกริจกจำร
ทพีที่ดพีของบรริษษัท

(2)  เรถืที่องทพีที่เกพีที่ยวกษับกจำรดจจำเนรินธหรกริจปกตริของบรริษษัท และขห้อเทอ็จจรริงทพีที่กลน่จำวอห้จำง โดยผผห้ถถือหหห้นมริไดห้
แสดงถถึงเหตหอษันควรสงสษัยเกพีที่ยวกษับควจำมไมน่ปกตริของเรถืที่องดษังกลน่จำว

(3)  เรถืที่องทพีที่อยผน่นอกเหนถืออจจำนจำจทพีที่บรริษษัทจะดจจำเนรินกจำรใหห้เกริดผลตจำมทพีที่ประสงคย์
(4)  เรถืที่องทพีที่ผผห้ถถือหหห้นไดห้เคยเสนอตน่อทพีที่ประชหมผผห้ถถือหหห้นเพถืที่อพริจจำรณจำแลห้วในรอบ 12 เดถือนทพีที่ผน่จำนมจำ

และเรถืที่องดษังกลน่จำวไดห้รษับมตริสนษับสนหนดห้วยคะแนนเสพียงนห้อยกวน่จำรห้อยละ  10 ของจจจำนวนสริทธริออกเสพียงทษัทั้งหมดของบรริษษัท เวห้นแตน่ขห้อเทอ็จจรริง
ในกจำรนจจำเสนอครษัทั้งใหมน่จะไดห้เปลพีที่ยนแปลงไปอยน่จำงมพีนษัยสจจำคษัญจจำกขห้อเทอ็จจรริงในขณะทพีที่นจจำเสนอตน่อทพีที่ประชหมผผห้ถถือหหห้นในครษัทั้งกน่อน

(5)  เรถืที่องทพีที่บรริษษัทไดห้ดจจำเนรินกจำรแลห้ว
(6)  เรถืที่องทพีที่ผผห้ถถือหหห้นใหห้เอกสจำรหลษักฐจำน หรถือขห้อมผลไมน่ครบถห้วน ไมน่ถผกตห้อง หรถือไมน่ไดห้ระบหวน่จำ

ในกจำรนจจำเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมนษัทั้นเปป็นเรถืที่องทพีที่จะเสนอเพถืที่อทรจำบ เพถืที่ออนหมษัตริ หรถือเพถืที่อพริจจำรณจำ หรถือไมน่สจำมจำรถตริดตน่อผผห้ถถือหหห้นเพถืที่อขอ
ขห้อมผลเพริที่มเตริมไดห้ หรถือไมน่ปฏริบษัตริตจำมหลษักเกณฑย์ทพีที่บรริษษัทกจจำหนด

(7)  เรถืที่องทพีที่เสนอโดยผผห้ถถือหหห้นทพีที่มพีคหณสมบษัตริไมน่ครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 1 หรถือ
(8)  กรณพีอถืที่นใดตจำมทพีที่คณะกรรมกจำรกจจำกษับตลจำดทหนประกจำศกจจำหนด

หนห้จำ 1/9



1.2  ขษัทั้นตอนกจำรพริจจำรณจำ
(1)  ผผห้ถถือหหห้นทพีที่มพีคหณสมบษัตริครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่  1 สจำมจำรถเสนอระเบพียบวจำระ

กจำรประชหม โดยจะตห้องกรอกขห้อมผลใน “แบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561” ใหห้ครบถห้วน
พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อไวห้เปป็นหลษักฐจำน และใหห้นจจำสน่ง “แบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561” พรห้อมกษับหลษักฐจำน
ตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่  3 โดยสจำมจำรถนจจำสน่งใหห้แกน่บรริษษัทอยน่จำงไมน่เปป็นทจำงกจำรไดห้ทจำงโทรสจำร หมจำยเลข 0 2168 3379 (ระบหสจจำนษักเลขจำนหกจำรบรริษษัท )
แลห้วจถึงจษัดสน่งตห้นฉบษับพรห้อมกษับหลษักฐจำนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 3 มจำยษังบรริษษัท ทจำงไปรษณพียย์ในภจำยหลษัง โดยบรริษษัทจะตห้องไดห้รษับตห้นฉบษับ ภจำยใน
วษันทพีที่ 31 ธษันวจำคม 2560 ทษัทั้งนพีทั้ ใหห้สน่งมจำทพีที่ “สจจำนษักเลขจำนหกจำรบรริษษัท บรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด (มหจำชน) เลขทพีที่ 90 อจำคจำรซพีดษับเบริทั้ลยผ
ทจำวเวอรย์ เอ ชษัทั้นทพีที่ 33 ถนนรษัชดจำภริเษก แขวงหห้วยขวจำง เขตหห้วยขวจำง กรหงเทพมหจำนคร 10310” 

(2)  ในกรณพีทพีที่ผผห้ถถือหหห้นหลจำยรจำยซถึที่งมพีคหณสมบษัตริครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 1 รน่วมกษันเสนอ
ระเบพียบวจำระกจำรประชหม ผผห้ถถือหหห้นทหกรจำยจะตห้องกรอกขห้อมผลใน “แบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี
2561” ใหห้ครบถห้วน พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อไวห้เปป็นหลษักฐจำน แลห้วรวบรวม “แบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี
2561” พรห้อมกษับหลษักฐจำนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 3 ของผผห้ถถือหหห้นทหกรจำยเปป็นชหดเดพียวกษัน โดยสจำมจำรถนจจำสน่งใหห้แกน่บรริษษัทอยน่จำงไมน่เปป็นทจำงกจำร
กน่อนจษัดสน่งตห้นฉบษับตน่อไปในภจำยหลษัง ตจำมขห้อ 1.2 (1) ขห้จำงตห้นไดห้

(3)  ในกรณพีทพีที่ผผห้ถถือหหห้นรจำยเดพียว หรถือหลจำยรจำย ซถึที่งมพีคหณสมบษัตริครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 1
เสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมมจำกกวน่จำ 1 ระเบพียบวจำระ ผผห้ถถือหหห้นจะตห้องกรอกขห้อมผลใน “แบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญ
ผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561” จจจำนวน 1 แบบ ตน่อ 1 ระเบพียบวจำระ ใหห้ครบถห้วน พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อไวห้เปป็นหลษักฐจำน และใหห้นจจำสน่ง “แบบเสนอ
ระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561” พรห้อมกษับหลษักฐจำนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่  3 โดยสจำมจำรถนจจำสน่งใหห้แกน่บรริษษัท
อยน่จำงไมน่เปป็นทจำงกจำรกน่อนจษัดสน่งตห้นฉบษับตน่อไปในภจำยหลษัง ตจำมขห้อ 1.2 (1) ขห้จำงตห้นไดห้ 

(4)  เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะเปป็นผผห้พริจจำรณจำกลษัที่นกรองในเบถืทั้องตห้นใหห้คณะกรรมกจำรบรริษษัท โดย
(4.1)  เรถืที่องทพีที่ผผห้ถถือหหห้นใหห้เอกสจำรหลษักฐจำน หรถือขห้อมผลไมน่ครบถห้วน หรถือไมน่ถผกตห้อง

เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะแจห้ง และสน่งคถืนตห้นฉบษับใหห้แกน่ผผห้ถถือหหห้น ภจำยในวษันทพีที่ 12 มกรจำคม 2561 โดยหจำกผผห้ถถือหหห้นไมน่ดจจำเนรินกจำรแกห้ไข และไมน่สจำมจำรถ
สน่งคถืนตห้นฉบษับใหห้ถถึงบรริษษัท ภจำยในวษันทพีที่ 19 มกรจำคม 2561 ไดห้ เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะสน่งหนษังสถือแจห้งแกน่ผผห้ถถือหหห้นเพถืที่อทรจำบกจำรปปิดเรถืที่อง 

(4.2)  เรถืที่องทพีที่เสนอโดยผผห้ถถือหหห้นทพีที่มพีคหณสมบษัตริไมน่ครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 1
เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะสน่งหนษังสถือแจห้งแกน่ผผห้ถถือหหห้นเพถืที่อทรจำบกจำรปปิดเรถืที่อง ภจำยในวษันทพีที่ 31 มกรจำคม 2561

(4.3)  เรถืที่องทพีที่ไมน่เขห้จำขน่จำยตจำมขห้อ (4.1) หรถือ (4.2) ขห้จำงตห้น เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะรวบรวม
เรถืที่องเพถืที่อเสนอตน่อคณะกรรมกจำรบรริษษัทในกจำรประชหมคณะกรรมกจำรบรริษษัท เดถือนกหมภจำพษันธย์ 2561

(5)  คณะกรรมกจำรบรริษษัทจะเปป็นผผห้พริจจำรณจำควจำมเหมจำะสมของระเบพียบวจำระกจำรประชหมทพีที่ผผห้ถถือหหห้น
เสนอ ซถึที่งจะตห้องไมน่มพีลษักษณะเขห้จำขน่จำยตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 2 ขห้อ (1) 1.1 เวห้นแตน่คณะกรรมกจำรบรริษษัทจะพริจจำรณจำเปป็นอยน่จำงอถืที่น ทษัทั้งนพีทั้
คจจำวรินริจฉษัยของคณะกรรมกจำรบรริษษัทถถือเปป็นทพีที่สหด 

(6)  เรถืที่องทพีที่ผน่จำนควจำมเหอ็นชอบจจำกคณะกรรมกจำรบรริษษัทจะถผกบรรจหเปป็นระเบพียบวจำระกจำรประชหม
ในหนษังสถือเชริญประชหมผผห้ถถือหหห้น พรห้อมขห้อคริดเหอ็นของคณะกรรมกจำรบรริษษัท และสจจำหรษับเรถืที่องทพีที่ไมน่ผน่จำนควจำมเหอ็นชอบจจำกคณะกรรมกจำรบรริษษัท
บรริษษัทจะแจห้งเปป็นระเบพียบวจำระเพถืที่อทรจำบในกจำรประชหมผผห้ถถือหหห้น พรห้อมระบหเหตหผลในกจำรปฏริเสธดห้วย

(7)  ในกรณพีทพีที่คณะกรรมกจำรบรริษษัทปฏริเสธกจำรบรรจหระเบพียบวจำระกจำรประชหมทพีที่เสนอโดยผผห้ถถือหหห้น
ตจำมหลษักเกณฑย์ขห้จำงตห้น ผผห้ถถือหหห้นสจำมจำรถมพีมตริดห้วยคะแนนเสพียงขห้จำงมจำกของจจจำนวนเสพียงทษัทั้งหมดของผผห้ถถือหหห้นทพีที่มจำประชหม และมพีสริทธริออกเสพียง
เหอ็นชอบใหห้มพีกจำรบรรจหเรถืที่องทพีที่ถผกปฏริเสธ เปป็นระเบพียบวจำระกจำรประชหมของกจำรประชหมผผห้ถถือหหห้นไดห้ โดยคณะกรรมกจำรบรริษษัทจะตห้องบรรจหเรถืที่อง
ดษังกลน่จำวเปป็นระเบพียบวจำระกจำรประชหมในกจำรประชหมผผห้ถถือหหห้นทพีที่บรริษษัทจะจษัดใหห้มพีขถึทั้นในครษัทั้งถษัดไป
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(2) การเสนอชถืชื่อบหคคลเพถืชื่อเขห้ารลับการพสิจารณาเลถือกตลัตั้งเปป็นกรรมการบรสิษลัท
2.1  คหณสมบษัตริและลษักษณะตห้องหห้จำมของกรรมกจำรบรริษษัท 

บหคคลทพีที่ไดห้รษับเสนอชถืที่อเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัทตห้องมพีคหณสมบษัตริ และ
ไมน่มพีลษักษณะตห้องหห้จำม ดษังนพีทั้

(1)  มพีคหณสมบษัตริถผกตห้อง และไมน่มพีลษักษณะตห้องหห้จำมตจำมกฎหมจำยบรริษษัทมหจำชนจจจำกษัด
กฎหมจำยหลษักทรษัพยย์และตลจำดหลษักทรษัพยย์ และกฎหมจำยทพีที่เกพีที่ยวขห้องอถืที่นใด รวมถถึงขห้อบษังคษับ และหลษักกจำรกจจำกษับดผแลกริจกจำรทพีที่ดพีของบรริษษัท 

(2)  มพีควจำมรผห้ ควจำมสจำมจำรถ ควจำมเปป็นอริสระ ปฏริบษัตริหนห้จำทพีที่กรรมกจำรบรริษษัทดห้วยควจำม
รษับผริดชอบ ควจำมระมษัดระวษัง และควจำมซถืที่อสษัตยย์

(3)  สจำมจำรถทหน่มเทอหทริศเวลจำไดห้อยน่จำงเตอ็มเมอ็ดเตอ็มหนน่วย มพีอจำยหทพีที่เหมจำะสม มพีสหขภจำพ
รน่จำงกจำยทพีที่แขอ็งแรง และจริตใจทพีที่สมบผรณย์ สจำมจำรถเขห้จำประชหมคณะกรรมกจำรบรริษษัทอยน่จำงสมที่จจำเสมอ มพีกจำรเตรพียมตษัวเปป็นกจำรลน่วงหนห้จำกน่อนกจำร
ประชหมเปป็นอยน่จำงดพี มพีสน่วนรน่วมทพีที่สรห้จำงสรรคย์ในกจำรประชหม มพีควจำมตรงไปตรงมจำ มพีควจำมกลห้จำหจำญในกจำรแสดงควจำมคริดเหอ็นในทพีที่ประชหม
และ/หรถือเปป็นนษักธหรกริจทพีที่มพีชถืที่อเสพียง มพีประวษัตริกจำรทจจำงจำน และจรริยธรรมทพีที่ดพีงจำม และไดห้รษับกจำรยอมรษับจจำกสษังคม 

(4)  มพีควจำมรผห้ควจำมสจำมจำรถทพีที่สจจำคษัญตน่อธหรกริจของบรริษษัท 
(5)  ไมน่ควรดจจำรงตจจำแหนน่งกรรมกจำรบรริษษัทหลจำยแหน่งในขณะเดพียวกษัน และ
(6)  ไมน่เปป็นบหคคลตห้องหห้จำมมริใหห้ดจจำรงตจจำแหนน่งกรรมกจำรบรริษษัทตจำมทพีที่หนน่วยงจำนรจำชกจำร

ทพีที่เกพีที่ยวขห้องกจจำหนด หรถือมพีลษักษณะทพีที่แสดงถถึงกจำรขจำดควจำมเหมจำะสมทพีที่จะไดห้รษับควจำมไวห้วจำงใจใหห้บรริหจำรจษัดกจำรกริจกจำรทพีที่มพีมหจำชนเปป็นผผห้ถถือหหห้น
2.2  ขษัทั้นตอนกจำรพริจจำรณจำ

(1)  ผผห้ถถือหหห้นทพีที่มพีคหณสมบษัตริครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 1 สจำมจำรถเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำร
พริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัทไดห้ โดยจะตห้องกรอกขห้อมผลใน “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท”
ใหห้ครบถห้วน พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อไวห้เปป็นหลษักฐจำน และใหห้นจจำสน่ง “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท”
พรห้อมกษับหลษักฐจำน และเอกสจำรของบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 3 โดยสจำมจำรถนจจำสน่งใหห้แกน่บรริษษัทอยน่จำงไมน่เปป็นทจำงกจำรไดห้
ทจำงโทรสจำร หมจำยเลข 0 2168 3379 (ระบหสจจำนษักเลขจำนหกจำรบรริษษัท) แลห้วจถึงจษัดสน่งตห้นฉบษับ พรห้อมกษับหลษักฐจำน และเอกสจำรของบหคคลทพีที่ไดห้รษับ
กจำรเสนอชถืที่อตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 3 มจำยษังบรริษษัททจำงไปรษณพียย์ในภจำยหลษัง โดยบรริษษัทจะตห้องไดห้รษับตห้นฉบษับ ภจำยในวษันทพีที่ 31 ธษันวจำคม 2560
ทษัทั้งนพีทั้ ใหห้สน่งมจำทพีที่ “สจจำนษักเลขจำนหกจำรบรริษษัท บรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด (มหจำชน) เลขทพีที่ 90 อจำคจำรซพีดษับเบริทั้ลยผ ทจำวเวอรย์ เอ ชษัทั้นทพีที่ 33
ถนนรษัชดจำภริเษก แขวงหห้วยขวจำง เขตหห้วยขวจำง กรหงเทพมหจำนคร 10310”

(2)  ในกรณพีทพีที่ผผห้ถถือหหห้นหลจำยรจำยซถึที่งมพีคหณสมบษัตริครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 1 รน่วมกษันเสนอชถืที่อ
บหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท ผผห้ถถือหหห้นทหกรจำยจะตห้องกรอกขห้อมผลใน “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำ
เลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท” ใหห้ครบถห้วนพรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อไวห้เปป็นหลษักฐจำน แลห้วรวบรวม “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำ
เลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท” พรห้อมกษับหลษักฐจำน และเอกสจำรของบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 3 ของผผห้ถถือหหห้นทหกรจำย
เปป็นชหดเดพียวกษัน โดยสจำมจำรถนจจำสน่งใหห้แกน่บรริษษัทอยน่จำงไมน่เปป็นทจำงกจำรกน่อนจษัดสน่งตห้นฉบษับตน่อไปในภจำยหลษังตจำมขห้อ 2.2 (1) ขห้จำงตห้นไดห้ 

(3)  ในกรณพีทพีที่ผผห้ถถือหหห้นรจำยเดพียว หรถือหลจำยรจำย ซถึที่งมพีคหณสมบษัตริครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 1
เสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัทมจำกกวน่จำ 1 คน ผผห้ถถือหหห้นจะตห้องกรอกขห้อมผลใน “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำ
รษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท” จจจำนวน 1 แบบ ตน่อ กจำรเสนอชถืที่อบหคคล 1 คน ใหห้ครบถห้วนพรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อไวห้เปป็นหลษักฐจำน
และใหห้นจจำสน่ง “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท” พรห้อมกษับหลษักฐจำน และเอกสจำรของบหคคลทพีที่ไดห้รษับ
กจำรเสนอชถืที่อตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 3 โดยสจำมจำรถนจจำสน่งใหห้แกน่บรริษษัทอยน่จำงไมน่เปป็นทจำงกจำรกน่อนจษัดสน่งตห้นฉบษับตน่อไปในภจำยหลษังตจำมขห้อ 2.2 (1)
ขห้จำงตห้นไดห้ 

(4)  เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะเปป็นผผห้พริจจำรณจำกลษัที่นกรองในเบถืทั้องตห้นใหห้คณะกรรมกจำรบรริษษัท โดย 
(4.1)  กจำรเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัททพีที่ผผห้ถถือหหห้น

ใหห้เอกสจำรหลษักฐจำน หรถือขห้อมผลไมน่ครบถห้วน หรถือไมน่ถผกตห้อง เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะแจห้ง และสน่งคถืนตห้นฉบษับใหห้แกน่ผผห้ถถือหหห้น ภจำยใน วษันทพีที่ 12 มกรจำคม
2561 โดยหจำกผผห้ถถือหหห้นไมน่ดจจำเนรินกจำรแกห้ไข และไมน่สจำมจำรถสน่งคถืนตห้นฉบษับใหห้ถถึงบรริษษัท ภจำยในวษันทพีที่ 19 มกรจำคม 2561 ไดห้ เลขจำนหกจำรบรริษษัท
จะสน่งหนษังสถือแจห้งแกน่ผผห้ถถือหหห้นเพถืที่อทรจำบกจำรปปิดเรถืที่อง 
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(4.2)  หจำกบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อมพีคหณสมบษัตริไมน่ครบถห้วน หรถือมพีลษักษณะตห้องหห้จำม
ตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 2 ขห้อ (2) 2.1 หรถือผผห้ถถือหหห้นทพีที่เสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท มพีคหณสมบษัตริ
ไมน่ครบถห้วนตจำมทพีที่กจจำหนดในสน่วนทพีที่ 1 เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะสน่งหนษังสถือแจห้งแกน่ผผห้ถถือหหห้นเพถืที่อทรจำบกจำรปปิดเรถืที่อง ภจำยในวษันทพีที่ 31 มกรจำคม 2561

(4.3)  เรถืที่องทพีที่ไมน่เขห้จำขน่จำยตจำมขห้อ (4.1) หรถือ (4.2) ขห้จำงตห้น เลขจำนหกจำรบรริษษัทจะรวบรวม
เรถืที่องเพถืที่อเสนอตน่อคณะกรรมกจำรบรริษษัทในกจำรประชหมคณะกรรมกจำรบรริษษัท เดถือนกหมภจำพษันธย์ 2561

(5)  คณะกรรมกจำรบรริษษัทจะเปป็นผผห้พริจจำรณจำควจำมเหมจำะสมของบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อ ทษัทั้งนพีทั้
คจจำวรินริจฉษัยของคณะกรรมกจำรบรริษษัทถถือเปป็นทพีที่สหด 

(6)  บหคคลทพีที่ผน่จำนควจำมเหอ็นชอบจจำกคณะกรรมกจำรบรริษษัท จะถผกบรรจหรจำยชถืที่อในระเบพียบวจำระ
กจำรประชหมในหนษังสถือเชริญประชหมผผห้ถถือหหห้น พรห้อมขห้อคริดเหอ็นของคณะกรรมกจำรบรริษษัท  และสจจำหรษับบหคคลทพีที่ไมน่ผน่จำนควจำมเหอ็นชอบจจำก
คณะกรรมกจำรบรริษษัท บรริษษัทจะแจห้งเปป็นระเบพียบวจำระเพถืที่อทรจำบในกจำรประชหมผผห้ถถือหหห้นพรห้อมระบหเหตหผลในกจำรปฏริเสธดห้วย 
 

สญ่วนทบีชื่   3  สรหปเอกสารประกอบการเสนอระเบบียบวาระการประชหม และเสนอชถืชื่อบหคคลเพถืชื่อเขห้ารลับการพสิจารณาเลถือกตลัตั้ง
เปป็นกรรมการบรสิษลัท

(1)  แบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561 และ/หรถือแบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำ
รษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท

(2)  หลษักฐจำนประกอบ
2.1  หลษักฐจำนกจำรถถือหหห้น ไดห้แกน่ สจจำเนจำใบหหห้นพรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง (และประทษับตรจำสจจำคษัญ

ของนริตริบหคคล (ถห้จำมพี)) หรถือหนษังสถือรษับรองกจำรถถือหหห้นจจำกบรริษษัทหลษักทรษัพยย์ หรถือหลษักฐจำนอถืที่นจจำกตลจำดหลษักทรษัพยย์แหน่งประเทศไทย หรถือบรริษษัท
ศผนยย์รษับฝจำกหลษักทรษัพยย์ (ประเทศไทย) จจจำกษัด

2.2  หลษักฐจำนแสดงตน ไดห้แกน่ 
กรณบีบหคคลธรรมดา : สจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัวประชจำชน หรถือสจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัวขห้จำรจำชกจำร หรถือ

สจจำเนจำใบสจจำคษัญประจจจำตษัวคนตน่จำงดห้จำว หรถือสจจำเนจำหนษังสถือเดรินทจำง (กรณพีเปป็นชจำวตน่จำงประเทศ) พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง
กรณบีนสิตสิบหคคล : สจจำเนจำหนษังสถือรษับรองนริตริบหคคล อจำยหไมน่เกริน 3 เดถือน และสจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัว

ประชจำชน หรถือสจจำเนจำใบสจจำคษัญประจจจำตษัวคนตน่จำงดห้จำว หรถือสจจำเนจำหนษังสถือเดรินทจำง (กรณพีเปป็นชจำวตน่จำงประเทศ) ของกรรมกจำรผผห้มพีอจจำนจำจลงนจำม
ทพีที่ไดห้ลงลจำยมถือชถืที่อในแบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561 และ/หรถือแบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำร
พริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง และประทษับตรจำสจจำคษัญของนริตริบหคคล (ถห้จำมพี)

(3)  สจจำหรษับกจำรเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท ใหห้แนบเอกสจำรดษังตน่อไปนพีทั้ประกอบ
กจำรพริจจำรณจำเพริที่มเตริม ไดห้แกน่

3.1  เอกสจำรประกอบกจำรพริจจำรณจำดห้จำนคหณสมบษัตริของบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อ ไดห้แกน่ ประวษัตริกจำรศถึกษจำ
และประวษัตริกจำรทจจำงจำนของบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อ และขห้อมผลประกอบเพริที่มเตริมทพีที่เปป็นประโยชนย์ตน่อกจำรพริจจำรณจำของคณะกรรมกจำรบรริษษัท

3.2  หนษังสถือยรินยอมใหห้เปปิดเผยขห้อมผล (แบบ 35-E2) ลงลจำยมถือชถืที่อโดยบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อ
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แบบเสนอระเบบียบวาระการประชหมใหญญ่สามลัญผผห้ถถือหหห้น ประจจาปปี 2561 
บรสิษลัท พบีทบีจบี เออ็นเนอยบี จจากลัด (มหาชน)

ชถืที่อ-นจำมสกหลผผห้เสนอ :
เปป็นผผห้ถถือหหห้นของบรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด (มหจำชน) จจจำนวน หหห้น
ทพีที่อยผน่ :

โทรศษัพทย์ :
โทรสจำร :
E-mail Address :
ระเบพียบวจำระทพีที่ขอเสนอ :

วษัตถหประสงคย์/เหตหผล/รจำยละเอพียด :

ขห้จำพเจห้จำขอรษับรองวน่จำขห้อควจำมในแบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561 นพีทั้ หลษักฐจำนกจำรถถือหหห้น และ
หลษักฐจำนแสดงตนถผกตห้อง และเปป็นควจำมจรริงทหกประกจำร

ลงชถืที่อ ผผห้ถถือหหห้น
( )

วษันทพีที่
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หมายเหตห :- 
1.  ผผห้ถถือหหห้นตห้องแนบหลษักฐจำน และเอกสจำรดษังตน่อไปนพีทั้

1.1  หลษักฐจำนกจำรถถือหหห้น ไดห้แกน่ สจจำเนจำใบหหห้นพรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง (และประทษับตรจำสจจำคษัญ
ของนริตริบหคคล (ถห้จำมพี)) หรถือหนษังสถือรษับรองกจำรถถือหหห้นจจำกบรริษษัทหลษักทรษัพยย์ หรถือหลษักฐจำนอถืที่นจจำกตลจำดหลษักทรษัพยย์แหน่งประเทศไทย หรถือ
บรริษษัท ศผนยย์รษับฝจำกหลษักทรษัพยย์ (ประเทศไทย) จจจำกษัด

1.2  หลษักฐจำนแสดงตน ไดห้แกน่
1.2.1  กรณพีบหคคลธรรมดจำ : สจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัวประชจำชน หรถือสจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัวขห้จำรจำชกจำร หรถือสจจำเนจำ

ใบสจจำคษัญประจจจำตษัวคนตน่จำงดห้จำว หรถือสจจำเนจำหนษังสถือเดรินทจำง (กรณพีเปป็นชจำวตน่จำงประเทศ) พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง
1.2.2  กรณพีนริตริบหคคล : สจจำเนจำหนษังสถือรษับรองนริตริบหคคลอจำยหไมน่เกริน 3 เดถือน และสจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัว

ประชจำชน หรถือสจจำเนจำใบสจจำคษัญประจจจำตษัวคนตน่จำงดห้จำว หรถือสจจำเนจำหนษังสถือเดรินทจำง (กรณพีเปป็นชจำวตน่จำงประเทศ) ของกรรมกจำรผผห้มพีอจจำนจำจลงนจำม
ทพีที่ไดห้ลงลจำยมถือชถืที่อใน “แบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561” พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง และ
ประทษับตรจำสจจำคษัญของนริตริบหคคล (ถห้จำมพี)

2. ผผห้ถถือหหห้นสจำมจำรถนจจำสน่ง “แบบเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561” พรห้อมกษับหลษักฐจำนทพีที่กจจำหนด
โดยสจำมจำรถนจจำสน่งอยน่จำงไมน่เปป็นทจำงกจำรไดห้ทจำงโทรสจำร หมจำยเลข 0 2168 3379 (ระบหสจจำนษักเลขจำนหกจำรบรริษษัท) แลห้วจถึงจษัดสน่งตห้นฉบษับ พรห้อมกษับ
หลษักฐจำนตจำมทพีที่กจจำหนดมจำยษังบรริษษัททจำงไปรษณพียย์ในภจำยหลษัง โดยบรริษษัทจะตห้องไดห้รษับตห้นฉบษับ ภจำยในวษันทพีที่ 31 ธษันวจำคม 2560 ทษัทั้งนพีทั้ ใหห้สน่งมจำทพีที่
 “สจจำนษักเลขจำนหกจำรบรริษษัท บรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด (มหจำชน) เลขทพีที่ 90 อจำคจำรซพีดษับเบริทั้ลยผ ทจำวเวอรย์ เอ ชษัทั้นทพีที่ 33 ถนนรษัชดจำภริเษก
แขวงหห้วยขวจำง เขตหห้วยขวจำง กรหงเทพมหจำนคร 10310” 

3.  กรณพีทพีที่ผผห้ถถือหหห้นหลจำยรจำยรน่วมกษันเสนอระเบพียบวจำระกจำรประชหม ผผห้ถถือหหห้นทหกรจำยจะตห้องจษัดทจจำ “แบบเสนอระเบพียบวจำระ
กจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561” พรห้อมกษับลงลจำยมถือชถืที่อไวห้เปป็นหลษักฐจำนใหห้ครบถห้วน แลห้วรวบรวม “แบบเสนอระเบพียบวจำระ
กจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น ประจจจำปปี 2561” พรห้อมกษับหลษักฐจำนตจำมทพีที่กจจำหนดเปป็นชหดเดพียวกษันนจจำสน่งใหห้แกน่บรริษษัท
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แบบเสนอชถืชื่อบหคคลเพถืชื่อเขห้ารลับการพสิจารณาเลถือกตลัตั้งเปป็นกรรมการบรสิษลัท
บรสิษลัท พบีทบีจบี เออ็นเนอยบี จจากลัด (มหาชน)

ชถืที่อ-นจำมสกหลผผห้เสนอ :
เปป็นผผห้ถถือหหห้นของบรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด (มหจำชน) จจจำนวน หหห้น
ทพีที่อยผน่ :
โทรศษัพทย์ :
โทรสจำร :
E-mail Address :

ขห้จำพเจห้จำมพีควจำมประสงคย์ขอเสนอชถืที่อ นจำย/นจำง/นจำงสจำว
เขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรของ บรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด (มหจำชน) โดยบหคคลดษังกลน่จำวใหห้ควจำมยรินยอม และขอรษับรองวน่จำ
ขห้อควจำมในแบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท หลษักฐจำนกจำรถถือหหห้น หลษักฐจำนแสดงตน และเอกสจำร
ประกอบกจำรพริจจำรณจำดห้จำนคหณสมบษัตริของบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อทพีที่ยถืที่นมจำพรห้อมนพีทั้ถผกตห้อง และเปป็นควจำมจรริงทหกประกจำร 

ลงชถืที่อ ผผห้ถถือหหห้น
( )

วษันทพีที่

 
 

ขห้จำพเจห้จำ นจำย/นจำง/นจำงสจำว บหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อเพถืที่อเขห้จำ
รษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท ตจำมทพีที่ผผห้ถถือหหห้นเสนอชถืที่อขห้จำงตห้น ยรินยอมใหห้เสนอชถืที่อของขห้จำพเจห้จำในกจำรประชหมใหญน่สจำมษัญผผห้ถถือหหห้น
ประจจจำปปี 2561 และรษับรองวน่จำขห้จำพเจห้จำเปป็นผผห้มพีคหณสมบษัตริ และไมน่มพีลษักษณะตห้องหห้จำมตจำมหลษักเกณฑย์ของบรริษษัท พรห้อมทษัทั้งรษับรองวน่จำเอกสจำร
ประกอบกจำรพริจจำรณจำดห้จำนคหณสมบษัตริ และหนษังสถือยรินยอมใหห้เปปิดเผยขห้อมผล (แบบ 35-E2) ทพีที่ยถืที่นมจำพรห้อมนพีทั้ถผกตห้อง และเปป็นควจำมจรริง
ทหกประกจำร 
 

ลงชถืที่อ บหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อ
( )

วษันทพีที่
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หมายเหตห :-
1.  ผผห้ถถือหหห้นตห้องแนบหลษักฐจำน และเอกสจำรดษังตน่อไปนพีทั้

1.1  หลษักฐจำนกจำรถถือหหห้น ไดห้แกน่ สจจำเนจำใบหหห้นพรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง (และประทษับตรจำสจจำคษัญของ
นริตริบหคคล (ถห้จำมพี)) หรถือหนษังสถือรษับรองกจำรถถือหหห้นจจำกบรริษษัทหลษักทรษัพยย์ หรถือหลษักฐจำนอถืที่นจจำกตลจำดหลษักทรษัพยย์แหน่งประเทศไทย หรถือบรริษษัท
ศผนยย์รษับฝจำกหลษักทรษัพยย์ (ประเทศไทย) จจจำกษัด

1.2  หลษักฐจำนแสดงตน ไดห้แกน่
1.2.1  กรณพีบหคคลธรรมดจำ : สจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัวประชจำชน หรถือสจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัวขห้จำรจำชกจำร หรถือสจจำเนจำ

ใบสจจำคษัญประจจจำตษัวคนตน่จำงดห้จำว หรถือสจจำเนจำหนษังสถือเดรินทจำง (กรณพีเปป็นชจำวตน่จำงประเทศ) พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง
1.2.2  กรณพีนริตริบหคคล : สจจำเนจำหนษังสถือรษับรองนริตริบหคคลอจำยหไมน่เกริน 3 เดถือน และสจจำเนจำบษัตรประจจจำตษัว

ประชจำชน หรถือสจจำเนจำใบสจจำคษัญประจจจำตษัวคนตน่จำงดห้จำว หรถือสจจำเนจำหนษังสถือเดรินทจำง (กรณพีเปป็นชจำวตน่จำงประเทศ) ของกรรมกจำรผผห้มพีอจจำนจำจลงนจำม
ทพีที่ไดห้ลงลจำยมถือชถืที่อในแบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท พรห้อมลงลจำยมถือชถืที่อรษับรองสจจำเนจำถผกตห้อง และ
ประทษับตรจำสจจำคษัญของนริตริบหคคล (ถห้จำมพี)

1.3  เอกสจำรประกอบกจำรพริจจำรณจำดห้จำนคหณสมบษัตริของบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อ ไดห้แกน่ ประวษัตริกจำรศถึกษจำ และ
ประวษัตริกจำรทจจำงจำนของบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อ และขห้อมผลประกอบเพริที่มเตริมทพีที่เปป็นประโยชนย์ตน่อกจำรพริจจำรณจำของคณะกรรมกจำรบรริษษัท

1.4  หนษังสถือยรินยอมใหห้เปปิดเผยขห้อมผล (แบบ 35-E2) ลงลจำยมถือชถืที่อโดยบหคคลทพีที่ไดห้รษับกจำรเสนอชถืที่อ
2.  ผผห้ถถือหหห้นสจำมจำรถนจจำสน่ง “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท” พรห้อมกษับหลษักฐจำน

และเอกสจำรตจำมทพีที่กจจำหนด โดยสจำมจำรถนจจำสน่งอยน่จำงไมน่เปป็นทจำงกจำรไดห้ทจำงโทรสจำร หมจำยเลข 0 2168 3379 (ระบหสจจำนษักเลขจำนหกจำรบรริษษัท)
แลห้วจถึงจษัดสน่งตห้นฉบษับ พรห้อมกษับหลษักฐจำน และเอกสจำรตจำมทพีที่กจจำหนดมจำยษังบรริษษัททจำงไปรษณพียย์ในภจำยหลษัง โดยบรริษษัทจะตห้องไดห้รษับตห้นฉบษับ
ภจำยในวษันทพีที่ 31 ธษันวจำคม 2560 ทษัทั้งนพีทั้ ใหห้สน่งมจำทพีที่ “สจจำนษักเลขจำนหกจำรบรริษษัท บรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด (มหจำชน) เลขทพีที่ 90 อจำคจำร
ซพีดษับเบริทั้ลยผ ทจำวเวอรย์ เอ ชษัทั้นทพีที่ 33 ถนนรษัชดจำภริเษก แขวงหห้วยขวจำง เขตหห้วยขวจำง กรหงเทพมหจำนคร 10310” 

3.  กรณพีทพีที่ผผห้ถถือหหห้นหลจำยรจำยรน่วมกษันเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท  ผผห้ถถือหหห้นทหกรจำยจะตห้อง
จษัดทจจำ “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท”  พรห้อมกษับลงลจำยมถือชถืที่อไวห้เปป็นหลษักฐจำนใหห้ครบถห้วน
แลห้วรวบรวม “แบบเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขห้จำรษับกจำรพริจจำรณจำเลถือกตษัทั้งเปป็นกรรมกจำรบรริษษัท” พรห้อมกษับหลษักฐจำน และเอกสจำรตจำมทพีที่กจจำหนด
เปป็นชหดเดพียวกษันนจจำสน่งใหห้แกน่บรริษษัท
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แบบ 35-E2
หนลังสถือยสินยอมใหห้เปปิดเผยขห้อมผล

(สจาหรลับกรณบีทบีชื่บรสิษลัทเปป็นผผห้ขอตรวจสอบคหณสมบลัตสิกรรมการและผผห้บรสิหาร)

เรพียน  เลขจำธริกจำร สจจำนษักงจำนคณะกรรมกจำรกจจำกษับหลษักทรษัพยย์และตลจำดหลษักทรษัพยย์

ดห้วยขห้จำพเจห้จำ                                                                          จะไดห้รษับกจำรแตน่งตษัทั้งจจำก บรริษษัท พพีทพีจพี เออ็นเนอยพี จจจำกษัด
(  มหจำชน  ) ซถึที่งมพีทพีที่ตษัทั้งสจจำนษักงจำนใหญน่ทพีที่   90   อจำคจำรซพีดษับเบริทั้ลยผ   ทจำวเวอรย์ เอ ชษัทั้นทพีที่   33   ถนนรษัชดจำภริเษก แขวงหห้วยขวจำง เขตหห้วยขวจำง
กรหง  เทพมหจำนคร   10310 โทรศษัพทย์ 0 2168 3377 ใหห้เปป็น [กรรมกจำร/ผผห้บรริหจำร] ของบรริษษัท และบรริษษัทไดห้ยถืที่นขอตรวจสอบ
คหณสมบษัตริของขห้จำพเจห้จำ ขห้จำพเจห้จำจถึงยรินยอมใหห้สจจำนษักงจำนเปปิดเผยขห้อมผลของขห้จำพเจห้จำ เกพีที่ยวกษับกจำรมพี หรถือไมน่มพีลษักษณะขจำดควจำม
นน่จำไวห้วจำงใจตจำมทพีที่กจจำหนดไวห้ในประกจำศคณะกรรมกจำรกจจำกษับหลษักทรษัพยย์และตลจำดหลษักทรษัพยย์ ทพีที่ กจ . 8/2553 เรถืที่อง กจำรกจจำหนด
ลษักษณะขจำดควจำมนน่จำไวห้วจำงใจของกรรมกจำร และผผห้บรริหจำรของบรริษษัท ลงวษันทพีที่ 23 เมษจำยน พ.ศ. 2553 ตน่อบรริษษัท และบหคคลทพีที่ไดห้รษับ
มอบหมจำยจจำกบรริษษัท เพถืที่อประโยชนย์ในกจำรนจจำรจำยชถืที่อของขห้จำพเจห้จำแสดงไวห้ในระบบขห้อมผลรจำยชถืที่อกรรมกจำร และผผห้บรริหจำรของบรริษษัท
ทพีที่ออกหลษักทรษัพยย์ โดยขห้จำพเจห้จำไดห้แนบ [สจจำเนจำบษัตรประชจำชน/สจจำเนจำหนษังสถือเดรินทจำง] มจำพรห้อมนพีทั้
 
 

ขอแสดงควจำมนษับถถือ
 

( )
วษันทพีที่                                                   
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