
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสําหรับการประชุมใหญ�วิสามัญผู�ถือหุ�น 
คร้ังที่ 1/2559 

บริษัท พีทจีี เอน็เนอยี จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

ในวันศุกร0ท่ี 15 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา 
ณ ห�อง Meeting Room 1-2 ศูนย0การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ 

เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

 

 
 
 

 

เปGดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา 
เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดนํา “แบบฟอร0มลงทะเบียน” ซ่ึงพิมพ0บาร0โค�ด 
มาแสดงต�อเจ�าหน�าท่ีในวันประชุม 

 







































































































































 
 

 

  





  

 

 
  

  
  

   
  

  
  
  

 
   
  
 




  

  

 


 



 








 
 

 

  





  

 

 
  

  
  

   
  

  
  
  

 
   
  
 




  

  

 


 



 










 
 

 

  





  

 

 
  

  
  

   
  

  
  
  

 
   
  
 




  

  

 


 



 










 
 

 

  




   

   
  


  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

   

   

  










 
 



   

       


 

 
 

 

   
  
  
   
    
   

   
   
 
  
 
     
  
  
 
 

 

 
    
 
    

  
 



 
 



   

  
       
 
    
 
  

    
    
 
  
  
 



   


  

  
 
  
     

 

 
 

  
  
  
   

 



 
 



   

   
   
 

 
 
  
 
 
   






   
   


       


 
 

  
 
 


   
   
 
    


 


   
   



 
 



   

  
 

  


 
  
  
   
 

  
    
  
    
   

   

 

  
 
 
      
  


 

 

 



 
 



   



   
  
    
  
   
    

  
    
  
   
 

   
     
  
 
    
  



   

 

     
   


 
  
 
 

  
 



 
 



   

     
   
 
  

 


 
  
 
   
      
  
   
  
  

    
  
 
  
  
 



 
 



 



 



 
 



   









 


   

    

    

    
      

  


   

 
 


   




 








  


 

 
 

   
   


   
 
   
     
   

      
 



 
 



   

     

  
   
 

     
  
 
 

      
  
   
 

       
     
      
  
    
  
    
     
   


 

  

   
  


    

  

    
   




 
 



   

   
 
 

  


  



   
   

  
   
   

 
  


   
   
    


   








   



 

    
   
   
      
    


   
 
 

 

   
 
 

  


  

 










 





 
   








   

 
 
 

 
 
 
   
 


  











 

 




 







  


 





 


 
 
  
 
        
     
  






   

   


    
    
 
  
  
 



 



   

 

    
  

  
 


  

      
 
   


 




 


   
    

 
 


 




 







   

  

   



 

  

   
 
   

 
 


 

  

   
   

 
 


 

  



  
   



 
 







 

 



 

  


  

  



  






  


  


  


  


     






   


  







 

 



 

     






  


  


  


  

  


  

  


  

  


  




  


  

  




  

  


  




  

  
  









     






   


  







 

 



 

  



  

  



  
 


     
  


  





  



  

  



  
 


  



  

  




  

     


  


  

     
     


  




  

     







   


  







 

 



 

  



  

  


  

  



  

  



  

   



  

  
 


 





 
  
   
  

     
 

    
     
  
 
    
  






   

   
 
 
  
  

   


  
 



 

    
 

 
  
   
  

    
 

       


  
 

  
     


    


 
   
       







   

 

  
  

      



 

    
  
 

   
    
 
   
  
   
  
     
    
  


 
  
   
   
   
  
 

 






   



  

    
      
      
 
 
  

 

 

  
     


 

 

 
  
    
      
  
  
  
  

   
 
 
    

   
   






   

       
   
 
   
 

 
  
 
 
    
   
 
   

 

 
   



 
  
   
 
       




   
     
   
  











   

  
  
   
   
  
  
   

  
  
  
    
     
  
  

 
   

    
 
  
    
 

 
   
 


 
  


  










   

 
  

  

   

   

 
  
 
  
   


 
     


 

 
  


    

 


  
  
  



 


   
  
  






   

 


   
   
       



 



  


   
   
   
 
   
  


  
 


 






 






   

 

  

 

 

 
 

 

  

  

   
          


 

 

   

   
   
  
 

 

   
   
  
 


 

 
  
 






   

 
   


 

   
   
  


   
 
 















   
   




 
 

 

 

  

 

 
   
 










   

 

    
 
 
 
   
 
 

 

 



 




 


  






  
   
    






 
  






  
  
  
 




  
 

  










   

 
     

      
       
      
      
      
        
      
        
       
       
      
      
      



  

  
  
  
 

 
       

       
       
       
       
       










       

 






   

   

 
   
    
  

  

  
   

 

 
       

       
       
       
       
       










       
 

  
  
 
  










   

   
         


   
  
 
         

 

  


       

       
       
       
       



      

 




       
  









       


 
     
 

      
 


   
 
    






   

   


 

  
  
  
  
 
 
     
  

   

 
  

 


    
 
 



    
  
 


        
        
        
        
        
        
        
        






   

        
        
        
        
        


   

        




  








  





  







       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
  

  
 

 


  

   
    
 

    
   






   

 
       
   
   


   
   
     
  
  
  
   
       
    
  
 
  
  
     
     

 
   
  
      
    


 
  
     
   
    
    
    
      






   

   
  
   

   




        
        
          
        
        
        
        
        

        
          
        
 


       

        
        

        
        



 
   
 
    
   

      
     
        


  
 






   

      



   
    
   

 

 
        

         
         
        


    
    
  
    
     
    
     
   
      
  
  

   
   
 
   
   
  
  










   




  
     
   
  
    
     
 

 
        
        
        
        

        
        
        

        
        


 

     
     
    
    
  
  

 

  
 
 
  
 








   



     
    
    

  
 
 

 
        
         
         
         

         
        





 

   



   
    
       
 

 




   
   
   






   

 

 
  
  



  

   

  


 

  
  
 


 

    


  
 






 

 




 


 







 
 

 
 

 

  

  
 











   


      
  

 

      



      







      
       
       
      
      
      
       
 

     
 

     
   

     
 

     
 

     
 
  


     

       
   



 
 

  
 

   

      
      
 







   

      
 


    

 
 

     
         

         



  

     

    
    

    


  

      
    

     




 
 

  

     

   

  

 






   

   
 
   

   
  
   
   


 







 


   
    
    
    
  


   

  


   

 
 



   




 









 






   





  
 

   
  
  

     

 

  
    

  
  
  
 
 

  
 
 










      











 


 

















   

 
 

 
 
    
 
 
 




 






   



 
    
  


   
 
   
 
      

    
 

    
   
  
  
 

     
  

 

     
  
  
 

      

      
     
   
 
   
     






   

    


   

 
 

   
  


   

  

     
   


    
 
 

   



  
 


    
   

 
 
   







   

 



  
  
     
  


  
 
  
  


 




   

 



  
  
     
  


  
 
  
  


 






   

 



  
  
     
  


  
 
  
  


 






 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  





 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  
   

    



   
   

 
 

   
 

      
     
  


   
     
   
 
 
    
   

        
       
        
  

    
   
  

    





 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  
  

  
 
  
     


  
     
 
 


    

 


   


   
 
      
 

             
  

          


   
 

    
  
 
  




 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  


  

  
    
  
    
 

    



     

     



   
 



 

  
  
 

 
   
  
    


 


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   



 

















 


     
   

  
   
  
  
   


  
  
  
  
  
  
    




  
  
  



 




























































 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   








 



 

   
 
  
 


     
 
   






 

      
  
     
     
  

      
    
     
 

      
  

   

    
     
 

 


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

   




   

  
     
  


   
   
      
 

 

  

      
 

   

     
      
  
       
  
   

      

      













      



 
 


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

   

      
  
     
        
  


 






    
     
      
    
    



 

  


 








 

















      








 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

    




       
    
    
    
     
  
   

 
      

       
      



         
     
 

 
    
 
    

 













































      



 

 

   


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

    

  
      

       
  

 

      

 
  


      

  
 







     

  
 







     

 
 

      

  
 

      

 


     





     

 
 


 


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  
    

     
  

 

    

 
  


    

  
 







   

  
 







   




    

 
 

    

  
 

    

 


   

     

     
 




 


  

   
   
   
   
   
   
   


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  
   
   
   

   
   

   
   
    

   
   
   
   

   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   

   
   

  


 


  

  
  
  
  


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  
  
  
  
  
  
  

  
 




  

  
  
  
  
  





  

  
 
 
 
 

  

 
 

  
    
   
   
   


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  
   
   
   
   





 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

 




      

       

        
        
         
          
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
 


       

          
 

 
       

        
         
         
 


 

       

        
         
         
         

         


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   


      

       

        
        
        
        
        
        

         






    

         



         

          
           



         

          
          
          



         

          



         

          
          
          

   














   

















   
   





 

 

   


      

       

        
        
        
        
        
        

         






    

         



         

          
           



         

          
          
          



         

          



         

          
          
          

   














   

















   
   





 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   


       

    

    

    

    

    

    





       


     
     
     
     
      
      
     
     
      
      
     



    

       
     
      
      
      




    

      
      
     


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

      






    

      
      
     




     








  




   
    
     
   
     





































    



 
 
   


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  
      
       
    
   

  
   
      
      



 
    
   
        
    

  
  


  

   
     
     
      
    




 
    
  



 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

    


   
     
  




 
         
    
      
    
   
     





       
    
      
    
    

 
  
     
       
     
   
 
   


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   


  
       


   

   
 

 



 

     
 

   
  

 


 



   
    
    
   
   
   
    

    
 

    

   
   
   
    
    


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

       
      

   
  




      
    
   

  

   
     
   
   
     
     
      
      










 


 


 


 


 





 

 

 

 

 




 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

 
     
      
      
      




   
     
    
    
  
     
   

   


 



  
    
       

    
 

    

 













      



   


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

       


  
  
  
  
   
  
  
  

      
    
    
     
  

  
    

     
      
      

      
      
      

      
       
      
      

  
 

      
      
    


 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   

  


     
 
   
  





 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  







 

 

   




  

   

    


     
   


  


  


    




       
    
       

  
    
   
   






 

 

   





  

    
     
   
 

  


  
  

    


     

 


     
    

    
   


    
 


    
 

   
  






 
 

 

   





  

  
   


   
   
  

 


  

    
    
 

   
   
   
     


   


     


    
    
    



    
   
    




 
 

 

   

  
 

  
   

        
  

       
    

  
     

 
  
         

  

   
     

 


      


     
 
  

   
  

     
  


  

    


   
   



 
 

 

   

  
   
   

 

    
      
  
   
  
 






 

   

 



 
















 

 
















  

 






 
 

 

   

 
 

    
  
      
    
 
  

  
      
          
 
   


   
        


        
   
   









 












  




















 


  





 






 
 

 

   

 

   


   
    
  

    
 
 

      


  


    
 

   


  
    


      


   
      
    





  



















      
      



 
 

 

   


  




















 

     

      



  
  
  

       
    
   



  

 
 
     
   


    
    
     
   
 




  








  





  







       
       



 
 

 

   


  








  





  







       
       

       
       

 
  









  

  






  

  






  

 

 

 



 
 

 

   

  







 
 
 
     


        
       
       
        
       
       
       
        
       
       
       


 




 

 

 

 











 





















 





 












 
















  



 

 











 
 

 

   



 


  



















      
      

      




 
 



    
 


 


 




  


  
 




 


 
 

 



 
 

 
  

    
  



 
 

 

   

 

     
    

  
   
     
   
 





    
     
  
 
    
     
  
 







 






 


 


   










 
 

 

   

  



   

 
   
 
  
    

 
  
 
 
 

 
  

 



 



   


 



 

 









 













 
 

 

   



  

  

    

     

  

  

 

  

    
 

    
 

   

    
  
    


  
     

  
  

    
    





    




 
 

 

   

    
 

    
 
 

 

    
 

 

  
  
   
 

   

   
        
  
   
     

 

  
   
 
 
 

 



 






   
   



 
 

 

   

 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 



 
 

 

   

 



  

  

  

  

  
  

  

  

  
 



  

  

   
   

    

   
    

   




 

 

  

   

    




 
 

 

   




 


  



 

  

   

    





 


  


    





 








     
    
       
   
    
    
   







 
 

 

   

 




  
  
 




     

     
      
      
        
      
      
      

      

      
      
       
      
      
      
       
        
        
       
      
       
       
       
      
       
       
       
       



 
 

 

   


     

     
      
      
      
      
       






  

     
      

      

      

       

       

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

       

       

      

     
 







 
 

 

   

 
      

    
    
    
     
     
    
    
     
     
    
    
      
     
     
     
     
    
     
     
    
    
     
     
     







    
   
    



 
 

 

   

     
  

     
   
     

    
   
 
     


 

   
       
   
   
         
 
  
   





     
      
    
  



     
     
    
    



 
 

 

   

 

 
     
      
       
   
 

     
   


  
  
   
  

  
  
    
 
     

 




   




 

 
  
  
    
  
  



 
 

 

   


 

 
  
  
  
  
   
  
  
  
   
    
    
   
  
   
   
   
  
   
   
   
   
  
  
  
  
   


 





 
  
  
  
   



 
 

 

   




 
  
  
  
  
   
   





     
 
  


 



 

  
   
 


   
  
 

 
    

  

  
  



 
 

 

   

   


 



   
  


  
 
      
   
 
      
 

 
     
  
    

     




 
   


   

   
 
  





 
 

 

   

   



      
   
   
   
  




     
 
  
  
  

 



  


       
       


       





     





 
 

 

   



 

  
    
    

 
  
  
   




 

  
    
   


 
 
     
  
  


 



 
 

 

   

 



 
   
  
   
    

 




   
     
  
 

  




  







 




   











   





 

 







      

 

 
 







      

 



 
 

 

   






 
 
  
     
   
  
   
  



 

 
    
   
   


 




 
















 

   












 
   











 
 

 

   

 



 




    
   
       
    
    
  
 

   
   
    

    

    
            













    














  

   

















   



 


 




 
 

 

   

   
  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  




  




    
   
  
    
   


 

















 
 

 

   

 



    
   

   
   
   




    
 
     


   
  
     


  

       
     
   
   



    
   
   

  
    



 
 

 

   

    
     
     
   

   








 
   
   
   
 
  

  
  
   

 





















          









  



 
 

 

   







 





    
    
     
  

    
      











    



















          









 
 

 

   

    
  
 

 

 




   
   
  
    
 
    
     
 

      
       
   

   
      

  


    

 


 

 


 













    





 

 


 




 
 

 

   

 
    
  
 
 
   


 




     
        
      
    

 


 

    

    













    



 
 




  











    

  



 
 

 

   

    
    
       
   

 






    
  
    
  

 

















        










 
  




 









  
















         

 




























































