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กเงินสํารองตา่งๆ
เงินปันผลดงักล
ดในสญัญาตา่ง
ต ตามรายละ
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จากงบการเ ิ

ธ (ล้านบาท) 
หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บ
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องจากบริษัทฯ มี
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องจากบริษัทฯ 
ลงังานแสงอาทิต
ะกอบกบัข้อจําก
นวา่บริษัทฯ 
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งานปี 2556 
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งานปี 2554 
งานปี 2555 
งานปี 2556 
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สนอให้ท่ีประชมุผู้
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ได้จดัสรรสํารอง
อยูใ่นช่วงของก
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การดําเนินงานใ
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นงัสือเชิญประชุ
ละอตัราการจ่า
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(ปีที่เสนอ
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5.7
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74.6
คณะกรรมการบริ
อนมุติัการจดัสรร
มสว่นเกินมลูคา่
ดงักลา่วเพ่ิมอีก
ให้เป็นไปตามแ
เปิดเผยไว้ในหน
างประการซึง่บริ
ดการผลกําไรแล
ทัง้ข้อจํากดัตาม
ลประจําปี 255
มเป็นเงิน 74,60
การเงินเฉพาะกิ
น้สดุวนัท่ี 31 ธั

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

นงานประจําปี 

ต่ํากว่าร้อยละ3
ของบริษัทฯ แล
ระแสเงินสด 
ฎหมาย ความจํ
มเป็นเอกสารป
ยเงินปันผลของ
7 
อ) 

ปี 255

75    203
48 0.0
75      36

 
 
 
      0

02 
 
 
 
      74

60 
ษัทครัง้ท่ี 1/25
รกําไรสทุธิจากผล
าหุ้นสามญั) เป็น
ก 
แผนธุรกิจ โครง
นงัสือชีช้วน แ
รษัทฯต้องปฏิบติั
ละกระแสเงินสด
มเง่ือนไขสญัญา
57 โดยจดัสรรเป็
00,000.- บาท (
กิจการ โดย
ธนัวาคม 2557 

 

2557และการจ

0 ของกําไรสทุธิ
ละตามท่ีกฎหมา
แผนการลงทนุ

จําเป็น และควา
ประกอบระเบี
งปีท่ีผา่นมา 

56  ปี 255

.03 105
055       0.0
.67        35

  
  
  0

.02 
 
  
  
  37

.60  
 

558เม่ือวนัท่ี27กมุ
ลการดําเนินงานใ
นจํานวนไมน้่อย

งการโรงผลติกร
ละรายงานประจ
ติตาม คณะ
ด เพ่ือให้สอด
าเงินกู้ตามท่ีกลา่
ป็นเงินปันผลป
เจ็ดสบิส่ีล้านหก
ยจ่ายจากกําไรส
 

จ่ายเงินปันผล

หลงัหกัภาษีเงิน
ายกําหนด ทัง้นี
น เง่ือนไขและ
มเหมาะสมอื่นๆ
บียบวาระที่ 4

55 ปี 255

5.03         68
034         0.0
5.51         85

  
         0.0

0.01   
  
 
  
         58

7.30   
  
 

มภาพนัธ์ 2558
ในปี 2557 ดงันี ้
ยกวา่ท่ีกฎหมาย

ระแสไฟฟ้าจาก
จําปีของบริษัทฯ
กรรมการบริษัท
ดคล้องกบัความ
าวข้างต้นดงันัน้
ระจําปีในอตัรา
กแสนบาทถ้วน
สทุธิในสว่นของ

ล

น
นี ้
ะ
ๆ 
4

54 

8.43  
023  

5.35  
  

019  
  
  
 
  

8.40  
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05หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 2558
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

 

 

วาระที่ 5 

 

บริ
En
888
โทร

4.3 คณ
 

 

 
 

ทัง้นีส้ิทธิ
ประจําปี 
วาระที่ 4
 

 พจิารณา
 

ข้อเทจ็จ
และข้อบั
ให้กรรมกา
เป็น 3 ส
ให้กลบัเข้
ให้จับสล
กรรมการ
1. นายชั

2. นายบ

3. นายส
หลักเกณ
 คณ

ผู้บริ
เหม

 ในช
ท่ีมี
ผา่น
ดงัก

 ท่ีป
ท่ีจะ
เสน
ต้อง

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ณะกรรมการบริษ
วนัท่ี 16 มีนา
รวมทัง้มีสทิธิ
วนัท่ี 17 มี
ตามมาตรา 22
การจ่ายเงิน

ธในการได้รับเงิ
 2558รายละเอี
4 

าและแต่งตัง้ก

จริงและเหตุผล
บังคับ ของบริษั
ารออกจากตําแห
ส่วนไม่ได้ก็ให้อ
ข้ารับตําแหน่งอี
ลากกัน ส่วนปีห
รท่ีต้องออกตาม
ชยัวฒัน์ พงศ์พศิิ

บรรณรัตน์ พิชญ

สธุรรม สง่ศิริ 
ณฑ์ในการคัดเลื
ณะกรรมการบริษ
ริหารระดบัสงู ร
มาะสมท่ีสมควรไ
ช่วงระหว่างวนัที
คณุสมบติัเหมา
นระบบส่ือสารข
กลา่ว ไมป่รากฎ
ระชุมคณะกรรม
ะต้องออกตามว
นอช่ือต่อคณะก
งออกตามวาระท

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ษัท อนมุติัให้กํ
าคม 2558 เป็นวนั
ธิการรับเงินปัน
นาคม 2558เป็
25 แหง่พระราชบั
ปันผลประจําปี

นปันผลดงักล่า
อียดปรากฎตา

กรรมการที่ต้อ

ล: มาตรา 71 พ
ษัท ข้อ 17 และ  
หน่งจํานวน 1 ใน
อกโดยจํานวนใ
อีกได้กรรมการที
หลงัๆ ต่อไปให้
มวาระมีจํานวน
ศิษฎ์สกลุ : 

ญากร : 

: 
ลือกบุคคลที่จ
ษัท ได้แต่งตัง้ค
รวมทัง้สรรหา คั
ได้รับการแตง่ตัง้
ท่ี 1 ตลุาคม  - 
าะสมตามหลกั
ของตลาดหลกัท
ฎวา่มีผู้ ถือหุ้นรา
มการสรรหา ครั ้
วาระโดยพิจารณ
รรมการบริษัท 
ทัง้ 3 คน ได้แนบ

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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าหนด 
นัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น
นผลประจําปี แล
ป็นวนักําหนดวนั
บญัญัติหลกัทรัพ
ป ดงักลา่วจะดํา

าวยงัมีความไม
มท่ีได้แนบมาพ

องออกตามวาร

พระราชบญัญัติ
18 สรุปใจ

น 3 ของจํานวน
ใกล้ท่ีสดุกบัส่วน
ท่ีจะต้องออกจาก
ห้กรรมการคนที
น 3 ทา่นดงัตอ่ไ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสร
คา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหา

ะเข้าดาํรงตาํแ
ณะกรรมการสร
คดัเลือกและเสน
งเป็นกรรมการแล
 31 ธันวาคม 2
กเกณฑ์ท่ีกําหน
ทรัพย์แหง่ประเ
ายใดเสนอช่ือบ
รัง้ท่ี 1/2558เม่ือ
ณาจากคณุสมบ
เพ่ือเสนอต่อท่ีป
บมาพร้อมกบัหน

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

 

น (Record Date)
ะ 
นปิดสมดุทะเบีย
พย์และตลาดหลกั
าเนินการภายใน

ม่แน่นอนจนกว่
พร้อมกบัหนงัสือ

ระกลับเข้าดาํ

ติบริษัทมหาชน 
จความสําคัญว่
นกรรมการในขณ
นหนึ่งในสาม โด
กตําแหน่งในปีแ
ท่ีอยู่ในตําแหน่ง
ไปนี ้
ะ / กรรมการต
า และกรรมการบ
ระ / กรรมการตร
 กรรมการสรรหา
าร / กรรมการกํา
แหน่งเป็นกรรม
รรหา เพ่ือทําหน
นอบุคคลท่ีทรงค
ละ/หรือผู้บริหาร
2557 บริษัทฯ เ
นดเพ่ือรับการคั
เทศไทย และท่ีเ
บคุคลเพ่ือเข้ารับ
อวนัท่ี 25 มกรา
บติั ประวติัการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น 
นงัสือเชิญประชุ
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) เพ่ือเข้าร่วมประ

ยนพกัการโอนหุ้
กทรัพย์ พ.ศ. 253
นวนัท่ี 22พฤษภ

าจะได้รับอนมุั
อเชิญประชมุเป็

รงตาํแหน่งอีก

 จํากดั พ.ศ. 25
าในการประชุม
ณะนัน้ ถ้าจําน
ดยกรรมการซึ่งพ้
แรกและปีท่ีสอง
งนานท่ีสดุนัน้เ

ตรวจสอบ / กร
บรรษัทภิบาล 
รวจสอบ / ป
า และกรรมการบ
าหนดคา่ตอบแท
มการของบริษั
น้าท่ีกําหนดนโย
คณุวฒุิท่ีมีคณุ
รแล้วแตก่รณีเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้
ดัเลือกเข้าเป็น
เวบ็ไซต์ของบริษ
บการคดัเลือกเป็
คม 2558 ได้พิจ
รเข้าร่วมประชมุ
 เพ่ือพิจารณาแ
ชมุเป็น เอกสาร

 

ะชมุสามญัผู้ ถือห้

หุ้น เพ่ือรวบรวม
35 (แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคม2558 

ติัจากท่ีประชมุ
ปนเอกสารประ

กวาระ 

535(แก้ไขเพิ่มเ ิ
ผู้ ถือหุ้ นสามัญป
นวนกรรมการ จะ
พ้นจากตําแหน่ง
งภายหลงัจดทะ
เป็นผู้ออกจาก

รรมการกําหนดค

ระธานคณะกรร
บรรษัทภิบาล 
ทน และกรรมการ
ษัทฯ 
ยบายการสรรห

ณธรรม จริยธรรม
อเสนอตอ่คณะก
ถือหุ้นรายย่อย
นกรรมการบริษั
ษัท ทัง้นี ้เม่ือสิ ้
ป็นกรรมการบริ
จารณากรรมกา
มในปีท่ีผ่านมา มี
แต่งตัง้ต่อไปปร
รประกอบระเบี

หุ้นประจําปี 2558

มรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ม พ.ศ. 2551) 

มสามญัผู้ ถือหุ้น
ะกอบระเบียบ

ติม พ.ศ. 2551)
ประจําปีทุกครัง้
ะแบ่งออกให้ตรง
อาจได้รับเลือก
ะเบียนบริษัทนัน้
ตําแหน่งในปีนี

ค่าตอบแทน /  

รมการกําหนด

รบรรษัทภิบาล 

หากรรมการและ
มและคุณสมบติั
กรรมการบริษัท 
ยเสนอช่ือบคุคล
ษัท โดยประกาศ
น้สดุระยะเวลา
ริษัท 
ารบริษัท 3 คน
มีมติเห็นควรให้
ระวติักรรมการที
บียบวาระที่ 5 

8

น 

น
บ

) 
ง  
ง
ก 
น 
นี ้

 

ะ
ติ

ล
ศ
า

น  
ห้
ท่ี
 



06

 

 

 

วาระที่ 6 

 

บริ
En
888
โทร

 

ความเห็
ไมร่วมกร
เหน็วา่บคุ
ของบริษัท
เสนอราย
ของบริษัท
1. นายช

2. นายบ

3. นายส
 

รายละเอี
คณะกรร

 พจิารณา
 

ข้อเทจ็จ
พ.ศ. 255
บริษัทฯ 
ของจํานว

 

หลักเกณ
 คณ

ผู้บริ
เหม

 ท่ีปร
เพ่ือ
1. 
2. 

โดยพิจาร
ย่อยต่าง
กรรมการ
ประกอบ
คณะกรรม
เพ่ือแตง่ตั
 

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

นคณะกรรมก
รรมการท่ีมีสว่น
คคลดงักลา่วเป็
ัทฯ ประกอบป
ยช่ือกรรมการท่ีต
ัทฯ อีกวาระตาม
ชยัวฒัน์ พงศ์พิ

บรรณรัตน์ พิชญ

สธุรรม สง่ศิริ 
อียดประวติัของ
รมการกํากบัตล

าและแต่งตัง้ก

จริงและเหตุผล
51) และข้อบงั
ประกอบด้วยก
วนกรรมการทัง้
ณฑ์ในการคัดเ
ณะกรรมการบริษั
ริหารระดบัสงู 
มาะสมท่ีสมควรไ
ระชมุคณะกรรม
อแตง่ตัง้เป็นกรร
นายสมบรูณ์ อ
นายกษิดิศ อชั
รณาจากการข
ๆ มีจํานวนเพิ่
รตามหลกัเกณฑ
บกับไม่มีผู้ ถือห
มการสรรหา จึงเ
ตัง้เป็นกรรมการบ

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ารบริษัท: 
นได้เสียในวาระนี
ปนผู้ มีความรู้คว
ประวติัการเข้าร่ว
ต้องออกตามวา
มรายละเอียดดั
ศิษฎ์สกลุ : 

ญากร : 

: 
งบคุคลทัง้ 3คน
ลาดทนุกําหนด โ

กรรมการเข้าใ

ล: มาต
คบัของบริษัทฯ
กรรมการอยา่งน้
งหมด ต้องมีถ่ิน
เลือกบุคคลที่
ษัท ได้แตง่ตัง้ค
รวมทัง้สรรหา 
ได้รับการแต่งตัง้
มการสรรหา ครั ้
รมการบริษัท ตอ่
อาหนุยั  เสนอ
ชนนัท์  เสนอ
ยายตวัทางธุรกิ
มขึน้อย่างมาก
ฑ์ท่ีเก่ียวข้องตา่
หุ้ นรายย่อยเส
เห็นควรให้เสนอชื
บริษัท 2 คน ได้แ

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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คณะกรรม
นี ้ได้พิจารณาค
วามสามารถและ
วมประชมุในปีที
าระ เพ่ือให้ท
ดงันี ้
กรรมการอิสร
กรรมการสรรห
กรรมการอิสร
คา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหา

นและคณุสมบติั
โดยมีรายละเอีย

ใหม่ 2คน เพิ่ม

รา 67 แหง่พระ
ฯ ข้อ 16 กําหน
น้อยห้า(5) คนแ
นท่ีอยูใ่นราชอาณ
จะเข้าดาํรงตาํ
คณะกรรมการส
คดัเลือกและเส
งเป็นกรรมการแล
รัง้ท่ี 2/2558 เม่ือ
อคณะกรรมการบ
อเพ่ือแตง่ตัง้เป็น
อเพ่ือแตง่ตัง้เป็น
กิจของบริษัทฯ 
ก ทัง้นี ้คณะก
างๆ แล้ว เห็นวา่
สนอช่ือบุคคล
ช่ือต่อคณะกรรม
แนบมาพร้อมกบั

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

 

มการบริษัท (โ
คณุสมบติัและป
ะประสบการณ์
ท่ีผ่านมาอย่างดี
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้

ระ / กรรมการต
หา และกรรมการ
ระ / กรรมการตร
 กรรมการสรรหา
าร / กรรมการกําห
ติคํานิยามกรรม
ยดปรากฏตามเ

มเป็นกรรมการ

ะราชบญัญติับริ
นดให้บริษัท ต้อ
แตไ่มเ่กินสิบห้า
ณาจกัร 
าแหน่งเป็นกร
รรหา เพ่ือทําห
นอบคุคลท่ีทรง
ละ/หรือผู้บริหาร
อวนัท่ี 25 กมุภา
บริษัท 
น กรรมการบริษัท
น กรรมการบริษัท
 ท่ีเติบโตอย่างร
รรมการสรรหา
ามีคณุสมบติัคร
เพ่ือรับการคัด
มการบริษัท เพ่ือ
บหนงัสือเชิญปร
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07551000061 

โดยการเสนอจา
ประวติักรรมการ
์อนัจะก่อให้เกิด
ดีเย่ียม คณะก
หุ้นพิจารณาแตง่

ตรวจสอบ / กร
รบรรษัทภิบาล 
รวจสอบ / ปร
า และกรรมการบ
หนดคา่ตอบแทน
มการอิสระของบ
เอกสารประกอบ

รในคณะกรรม

ริษัทมหาชนจํา
องมีกรรมการคณ
า (15) คน แล

รรมการของบ ิ
หน้าท่ีกําหนดน
คณุวฒุิท่ีมีคณุ
รแล้วแตก่รณีเพ่ื
าพนัธ์ 2558 มีม

ัท (ไมเ่ป็นกรรมก
ัท (ไมเ่ป็นกรรมก
รวดเร็ว และโค
าได้พิจารณาป
รบถ้วนและไม่ป
ดเลือกเข้าเป็น
อพิจารณาต่อไป
ระชมุเป็นเอกสา

 

ากคณะกรรมกา
รท่ีต้องออกตาม
ดประโยชน์ต่อก
กรรมการบริษัท 
งตัง้เข้าดํารงตํา

รมการกําหนดค

ระธานคณะกรร
บรรษัทภิบาล 
น และกรรมการบ
บริษัทเป็นไปตา
บระเบียบวาระ

มการบริษัท 

ากดั พ.ศ.2535 
ณะหนึง่เพ่ือดํา
ละกรรมการไมน้่

บริษัทฯ  
นโยบายการสรรห
ธรรม จริยธรรม
อเสนอตอ่คณะก
มติให้เสนอช่ือบุ

การอิสระ) 
การอิสระ) 
รงสร้างของคณ
ประวัติการทําง
ปรากฎว่าเข้าเกณ
นกรรมการ ดัง
ป ประวติัของบุค
ารประกอบระเบี

ารสรรหา) และ
มวาระ ทัง้ 3 คน
การดําเนินธุรกิจ
 จงึเห็นสมควร
าแหน่งกรรมการ

ค่าตอบแทน /

รมการกําหนด

บรรษัทภิบาล 
ามหลกัเกณฑ์ที
ะท่ี 5 

 (แก้ไขเพิ่มเติม
เนินกิจการของ
น้อยกวา่กึง่หนึง่

หากรรมการและ
มและคณุสมบติั
กรรมการบริษัท 
คคล ดงัต่อไปนี

ณะกรรมการชดุ
งาน คุณสมบัติ
ณฑ์ข้อห้ามใดๆ
งนัน้ ท่ีประชุม
คลท่ีถกูเสนอช่ือ
บียบวาระที่ 6 

ะ
น  
จ
ร
ร

ท่ี

ม 
ง
ง

ะ
ติ
 
นี ้

ด
ติ
ๆ 
ม
อ
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วาระที่ 7 

รายละเอีย

 ค่าตอ

 - ประธาน
 - กรรมกา
 โบนสัส
- ประธา
- กรรมก

 
 

 

บริ
En
888
โทร

ความเหน็
ได้พิจารณ
ประชมุผู้ ถื
เอกสารปร

 พจิารณา
 

ข้อเทจ็จ ิ
พ.ศ. 25
โดยอาจกํ
หรือให้มีผ
มีสทิธิได้ร

 

หลักเกณ
 คณะ

และห
บริษั
ตอ่คณ

 ท่ีประ
คา่ตอ

ยดคา่ตอบแทนก
 

รา
อบแทนรายเดื

นคณะกรรมกา
ารบริษัท  
สําหรับกรรมกา
นคณะกรรมกา
ารบริษัท 

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

นคณะกรรมกา
ณาแล้ว เห็นสม
ถือหุ้นพิจารณาแ
ระกอบระเบียบว

าและอนุมัตกิํ

ริงและเหตุผล
551) และข้อ 
กําหนดคา่ตอบแ
ผลตลอดไปจนก
รับเบีย้เลีย้งแล

ณฑ์ในการพจิา
ะกรรมการบริษั
หลกัเกณฑ์ การ
ัทมอบหมาย เพื
ณะกรรมการบริ
ะชมุคณะกรรมก
อบแทนในอตัรา
กรรมการสําหรับ

ายการ 
อนสาํหรับกร

ารบริษัท  

ารบริษัท 
ารบริษัท  

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ารบริษัท: 
ควรให้เสนอ บุค
แต่งตัง้ให้ดํารงตํ
วาระท่ี 6 

าหนดค่าตอบ

: มาต
23 ของข้อบ

แทนกรรมการเป็
กวา่ท่ีประชมุผู้ ถื
ะสวสัดิการตา่ง

ารณาและกาํห
ษัทได้แต่งตัง้คณ
รจ่ายเงินคา่ตอบ
พ่ือเสนอต่อคณ
ริษัท 
การกําหนดคา่ต
าเดิมของปี 255
บปี 2558 (ปีท่ีเส

รรมการ  
จํ
จํ

 
ไ
ไ

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 6/71

คณะกรรมการบ
คคลทัง้ 2 ท่าน ไ
ตําแหน่งเป็นกรร

บแทนกรรมกา

รา 90 แหง่พระ
บงัคบับริษัทฯ 
นจํานวนแน่นอ
ถือหุ้นจะมีมติเป
งๆ ตามระเบียบ

หนดค่าตอบแ
ณะกรรมการกํ
บแทนกรรมการบ
ณะกรรมการบริษั

ตอบแทน ครัง้ท่ี
57 และให้เสนอต
สนอ) เปรียบเที

เสนอสาํห

จํานวน 50,000
จํานวน 40,000

ไมเ่กิน 1,500,0
ไมเ่กิน 1,000,0

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

 

บริษัท (โดยผ่านก
ได้แก่ นายสมบรู
รมการในคณะกร

ารสาํหรับปี 25

ะราชบญัญติับริ
การจ่ายคา่ตอ
นหรือวางเป็นห
ปล่ียนแปลงเป็น
บของบริษัทฯ  

แทนกรรมการ 
กาหนดค่าตอบ
บริษัท คณะกรร
ษัท รวมทัง้กําหน

ท่ี 1/2558 เม่ือวั
ตอ่คณะกรรมกา
ยบกบัปี 2557 

หรับปี 2558 

0.-บาท/เดือน 
0.- บาท/คน/เดือ

00.-บาท/ปี  
00.-บาท/คน/ปี

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

การพิจารณาแล
รณ์ อาหนุยั แล
รรมการของบริษั

558 

ริษัทมหาชนจํา
บแทนให้เป็นไป
หลกัเกณฑ์เฉพา
นอยา่งอ่ืนก็ได้ 

 
แทน เพ่ือทําห
รมการชดุยอ่ย ร
นดค่าตอบแทน

วนัท่ี 17 กมุภาพ
ารบริษัท  
(ปีท่ีผา่นมา)มีดั

 
จํานวน 5

อน  จํานวน 4
 

ไมเ่กิน 1,
ปี  ไมเ่กิน 1,

 

ะเสนอจากคณะ
ะ นายกษิดิศ อั
ษัทฯ โดยรายละเ ี

ากดัพ.ศ. 2535 
ปตามมติของท่ี
ะ และจะกําหน
นอกจากนี ้

น้าท่ีกําหนดนโ
รวมทัง้บคุคลซึง่
นผู้บริหารของบ ิ

พนัธ์ 2558 ได้มี

ดงันี ้

ปี 2557

50,000.-บาท/เดื
40,000.- บาท/ค

,500,000.-บาท
,000,000.-บาท

ะกรรมการสรรหา
ชันนัท์ เพ่ือให้ที
เอียดปรากฏตาม

 (แก้ไขเพิ่มเติม
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
นดไว้เป็นคราวๆ
กรรมการบริษัท

โยบาย รูปแบบ
งคณะกรรมการ
ริษัท  เพ่ือเสนอ

มีมติให้คงอตัรา

7 

ดือน 
คน/เดือน  

ท/ปี  
ท/คน/ปี  

) 
ท่ี
ม

ม 
น  
ๆ
ท  

บ 
ร
อ

า
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ค่าเบีย้ปร

 คณะก

 คณะก

 คณะก

 คณะก

 คณะก

 คณะก

 

วาระที่ 8 

 

บริ
En
888
โทร

รายกา

ระชุมคณะกรร

กรรมการบริหา

กรรมการตรวจส

กรรมการกําหน

กรรมการสรรหา

กรรมการบริหา

กรรมการบรรษัท

 
ความเหน็คณ
กําหนดค่าตอบ
โดยมีรายละเอี

 พจิารณา
สอบบัญ
 

ข้อเทจ็จ
(แก้ไขเพิ่ม
ทุกปีนอก
หลกัเกณ
ท่ีออกหลั
หน้าท่ีมา
บริษัทสา

 
 
 

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ร 

รมการชุดย่อย 
ร  

สอบ 

นดคา่ตอบแทน 

า 

รความเส่ียง 

ัทภิบาล 

ณะกรรมการบริ
บแทน) พิจารณ
อียดตามท่ีเสนอ

าและอนุมัตกิ
ญชีประจาํปี 25

จริงและเหตุผล
มเติม พ.ศ. 255
กจากนีต้ามปร
ณฑ์เง่ือนไขและวิ
ลกัทรัพย์ (ฉบบัท
าแล้ว 5 รอ
ามารถแตง่ตัง้ผู้ส

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

 

จ่าย10,000
(จ่ายเฉพาะ
และเป็นผู้ ท่ี
ฐานะผู้บริห
จ่ายเฉพาะ
แล้วไมเ่กิน 6

 จ่ายเฉพาะที
ไมเ่กิน 80,0
จ่ายเฉพาะที
ไมเ่กิน 80,0
จ่ายเฉพาะที
ไมเ่กิน 120
จ่ายเฉพาะที
ไมเ่กิน 100

ริษัท: คณะ
ณาแล้ว เห็นคว
อข้างต้น 

ารแต่งตัง้ผู้สอ
558 

ล: มาต
51) กําหนดให้ที
ระกาศคณะกร
วิธีการรายงาน
ท่ี 20) กําหนดใ
อบปีบญัชีติดต
สอบบญัชีรายอื

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 7/71

เสนอ 
สาํหรับปี 25

0.-บาท/คน/ครัง้
ะกรรมการท่ีเข้า
ไม่ได้รับเงินเดื
ารหรือท่ีปรึกษา
ะท่ีเข้าประชุม 
600,000.- บาท
ท่ีเข้าประชมุ รว
000.- บาท/ปี 
ท่ีเข้าประชมุ รว
000.- บาท/ปี 
ท่ีเข้าประชมุ รว
,000.- บาท/ปี 
ท่ีเข้าประชมุ รว
,000.- บาท/ปี 

ะกรรมการบริษ
รให้เสนอค่าตอ

อบบัญชีสาํหรั

รา 120 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
รรมการกํากับห
นการเปิดเผยข้อ
ให้บริษัทจดัให้มี
ต่อกันโดยการห
อ่ืนๆในสํานกังา

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

 

558 

งการประชุม 
าร่วมประชุม  
อนประจําใน
า) 
รวมทัง้คณะ
ท/ปี 
วมทัง้คณะแล้ว

วมทัง้คณะแล้ว

วมทัง้คณะแล้ว

วมทัง้คณะแล้ว

ษัท (โดยผ่านก
อบแทนกรรมก

รับรอบระยะเว

แห่งพระราช
นสามญัประจําปี
หลกัทรัพย์และ
อมลูเก่ียวกบัฐา
มีการหมนุเวียน
หมนุเวียนไม่จํา
านตรวจสอบบญั

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

 

จ่ าย10,000
(จ่ายเฉพา
และเป็นผู้ ที
ฐานะผู้บริห
จ่ายเฉพาะที
ไมเ่กิน 600

- 

หมายเหต ุ:
ประจําปี 25
 คณะก
 คณะก
 คณะก
 คณะก

การพิจารณาแ
การสําหรับปี 25

วลาบัญชีประจ

บัญญัติบริษัท
ปีแต่งตัง้ผู้สอบบ
ตลาดหลกัทรัพ
านะการเงินและ
นผู้สอบบญัชีห
าเป็นต้องเปลี่ย
ญชีนัน้แทนผู้สอ

 

ปี 2557

0.-บาท /คน /ครั
ะกรรมการท่ีเข
ท่ีไม่ได้รับเงินเ ื
หารหรือท่ีปรึกษ
ท่ีเข้าประชมุ รว
,000.- บาท/ปี 
ไมไ่ด้กําหนด
 

ณ วนัประชมุสา
557 บริษัทฯ ยงัไ
รรมการกําหนด
รรมการสรรหา
รรมการบริหาร
รรมการบรรษัท

และเสนอจากค
558 ในอตัราเดี

จาํปี 2558แ

ทมหาชนจํากัด
บญัชีและกําหน
พย์ท่ีกจ. 39
ะผลการดําเนิน
ากผู้สอบบญัชี
ยนบริษัทผู้สอบ
อบบญัชีรายเดิ

7 

รั ้งการประชุม
ข้าร่วมประชุม
ดือนประจําใน
ษา) 
วมทัง้คณะแล้ว

    - 

ามญัผู้ ถือหุ้น
ไมไ่ด้จดัตัง้ 
ดคา่ตอบแทน 
 
รความเส่ียง 
ทภิบาล 

คณะกรรมการ
ดียวกบัปี 2557

และกาํหนดค่า

พ.ศ. 2535
นดค่าสอบบญัชี
9/2548 เร่ือง
นงานของบริษัท
ดงักลา่วปฏิบติั
บบญัชีแห่งใหม
มได้ 

ม 
ม  
น

ร
7 

า

5  
ชี
ง
ท
ติ
ม ่
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บริ
En
888
โทร

หลักเกณ
ท่ีประชุม
หลักการ
ความน่า
คณะกรร
ผู้ ถือหุ้นปี
 

ความเห็
คณะกรร
จํากดั เป็
บญัชีสําห
ไมร่วมคา่
และเสนอ
 

 ผู้ สอ
โดยมี
ไมร่ว
 

รายชื
  
  

ทัง้นี ้
ของบ
บริษั

 

 ผู้ สอ
สอบ
ซึ่งจะ
รับอน

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ณฑ์ในการพจิา
มคณะกรรมกา
รกํากับกิจกา
เช่ือถือ ความส
รมการตรวจสอ
ปี 2558  

หน็คณะกรรมก
รมการตรวจสอ
นผู้สอบบญัชีข
หรับบริษัทฯ จํา
าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ีย
อตอ่ท่ีประชมุผู้ ถื

อบบัญชีของ  บ
มีคา่ธรรมเนียมบ
วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน

ช่ือผู้สอบบญัชีรั
นางสาวม
นายมานิต

 ้ผู้สอบบญัชีทกุ
บริษัทฯ และไม
ัท กบัผู้บริหาร 

บบัญชีของบริ
บบัญชีเท่ากับ3
ะเรียกเก็บตาม
นญุาตจาก บริษ

นายณรงค
นางสาวม
นายมานิต
นางสาวก

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ารณาผู้สอบบั
ตรวจสอบ ทําห
รท่ีดี  รวมถึงผ
ามารถในการให
บเห็นชอบให้เส

การบริษัท: 
บ) เห็นควรเสน
ของบริษัทฯและ
านวน 1.17 ล้าน
ยวข้อง ซึง่จะเรีย
ถือหุ้นเพ่ืออนมุั ิ

บริ ษัท  พลังง
บริการงานสอบ
ๆ ซึง่จะเรียกเก็บ

รับอนญุาตจาก
มะลวิรรณ พาหุ
ตย์ วรกิจจาภรณ
กคนดงักลา่วข้าง
มมี่ความสมัพนั
ผู้ ถือหุ้นรายให

ริษัทย่อย 20 บ
3,180,000.-บา
มจริงแต่ไม่เกิน
ษัท เอน็พีเอสสย
ค์ หลกัฐาน  
ะลวิรรณ พาหวุั
ตย์ วรกิจจาภรณ
มลทรรศน์ จิตก
 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 8/71

บัญชีและกาํหน
หน้าท่ีพิจารณ
ผลการปฏิบัติ
ห้บริการตรวจส
สนอต่อคณะก

คณะกรร
นอให้แต่งตัง้ผู้ส
ะบริษัทย่อย โดย
นบาท และ ค่าส
ยกเก็บตามจริง
ติั  โดยมีรายละ

านบริสุท ธ์ิ  จํ
บบญัชีเท่ากบั 1
บตามจริงแตไ่ม

ก บริษัท เอน็พีเอ
วฒันกร 
ณ์  
งต้นมีคณุสมบั ิ
นธ์ หรือผลประ
ญ่ หรือเป็นผู้ ท่ี

บริษัท สําหรับ
าท (สามล้านห
นร้อยละ 10 ขอ
ยาม สอบบญัชี จํ

 
วฒันกร 
ณ์  
การค้า 

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

 

นดค่าตอบแท
าคดัเลือกผู้สอ
งานของผู้ สอ
สอบและการให้
รรมการบริษัทฯ

รมการบริษัท
สอบบญัชีรับอน
ยกําหนดค่าสอ
สอบบญัชีบริษัท
งแต่ไม่เกินร้อยล
ะเอียดดงัตอ่ไปนี

ากัด   (มหาช
,170,000.-บาท
มเ่กินร้อยละ 10

อสสยาม สอบบญั
เลขทะเบียน 4
เลขทะเบียน 7
ติัท่ีจะทําหน้าท่ี
ะโยชน์ท่ีเก่ียวข้
เก่ียวข้องหรือญ

บรอบระยะบัญ
หนึ่งแสนแปดห
องค่าธรรมเนีย
จํากดั มีดงัตอ่ไป
เลขทะเบียน 47
เลขทะเบียน 47
เลขทะเบียน 73
เลขทะเบียน 10

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

ทน 
อบบญัชี โดยพิ
บบัญชีปีท่ีผ่า
คํารับรองงบกา
ฯ เพ่ือพิจารณา

ฯ  (โดยผ่านก
นญุาตจากบริษั
บบญัชีรวม 4.3
ทย่อย 20 บริษั
ละ10 ของค่าธร
นี ้

ชน)  สําหรับรอ
ท (หนึ่งล้านหนึ

0 ของคา่ธรรมเนี

ญชี จํากดั มีดงัต
4701 และ/หรือ 
7326 
ตรวจสอบและแ
องกบัธุรกิจของ
ญาติสนิทของบุ

ญชีปี 2558 โดย
หม่ืนบาทถ้วน
ยมบริการงานส
ปนี ้
700 และ/หรือ 
701 และ/หรือ 
326 และ/หรือ 
0356 

 

จารณาถึงควา
านมา โดยคํา
ารเงินได้ทนัเวล
าและเสนอต่อที

การพิจารณาแ
ษัท เอ็นพีเอสสย
35 ล้านบาท แ
ัท จํานวน 3.18
รรมเนียมบริกา

อบระยะเวลา
นึ่งแสนเจ็ดหม่ืน
นียมบริการงาน

ต่อไปนี ้
 

แสดงความเหน็
งบริษัทฯ และ
คคลดงักลา่ว 

ยมีค่าธรรมเนี
)  ทัง้นีไ้ม่รวม
สอบบัญชีรายชื

ามโปร่งใส และ
นึงถึง ช่ือเสียง
าสม่ําเสมอแล้ว
ท่ีประชมุสามญั

และเสนอจาก
ยาม สอบบญัชี
แบ่งเป็น ค่าสอบ
8 ล้านบาท ทัง้นี
รงานสอบบญัชี

าบัญชีปี2558
นบาทถ้วน) ทัง้นี
สอบบญัชี 

นตอ่งบการเงิน 
ะบริษัทยอ่ยของ

ยมบริการงาน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ช่ือผู้ สอบบัญชี

ะ
ง 
ว
ญ 

ก
ชี 
บ
นี ้
ชี 

8  
นี ้

ง

น 
ๆ  
ชี 
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คา่ธรรมเนี

บริษัทฯ (งบ

บริษัทยอ่ย

หมายเหต
1. บมจ. พลงั

เพิ่มขึน้จา
สว่นค่าใช้
ปี 2557 

2. บริษัทย่อ
3,180,00
20 บริษัท
บริการงาน

 

 

บริ
En
888
โทร

 
ตาราง

ยมบริการงานส

บเด่ียวและงบรว

 ปี 2557 - 7 บ ิ

ตุ :  
งงานบริสทุธ์ิ จํา
ากปี 2557 อีกจ
จ่ายอ่ืนๆ มีจ่าย

อย : ผู้ สอบ
00.-บาท เพิ่มขึ
ท) ส่วนค่าใช้จ่า
นสอบบญัชีปี 2

 

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

เปรียบเทียบค

สอบบญัชี 

วม) 

ริษัท / บริษัทย่

รวม 

ากดั (มหาชน) 
จํานวน 250,00
ยจริงในปี 2557 จ

บบัญชีเสนอค่า
ขึน้อีก 1,720,0
ายอ่ืนๆ ท่ีจ่ายจ ิ
2557 

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ค่าธรรมเนียม

อย ปี2558 - 2

: ผู้สอบบญัชีเ
00.-บาท เน่ืองจ
จํานวน 59,729 

าธรรมเนียมบ ิ
000 บาท เน่ือง
จริงในปี 2557 จ

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 9/71

บริการงานสอ

0 บริษัท 

เสนอค่าธรรมเนี
จากมีขอบข่าย
 บาท ไม่เกินท่ีกํ

ริการงานสอบ
งจากมีการจัดต
จํานวน 34,856

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

 

อบบัญชี 

รอบปีบญัชี 
2557 

920,00

1,460,00

2,380,00

ยมบริการงานส
ยการตรวจสอบ
าหนดไว้ร้อยละ

บบัญชีปี 2558
ตัง้บริษัทย่อยเพ
6 บาท ไม่เกินที

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

รอบปีบญั
2558

0 1,170,

0 3,180,

0 4,350

สอบบญัชีปี 255
บเพิ่มขึน้ในขัน้ต
ะ 10 ของค่าธรรม

8 สําหรับบริษัท
พิ่มขึน้อีก13 บ
ท่ีกําหนดไว้ร้อย

 

(หน
ญชี 
8 

เพิ่
(ลด

0001 2

0002 1,7

0,000 1,9

58  จํานวน 1,17
ตอนและความ
มเนียมบริการงา

ทย่อย 20 บริษ
บริษัท (จาก 7 
ยละ10 ของค่า

น่วย :บาท) 
มขึน้ 
ดลง) 

250,000  

720,000  

970,000 

70,000.-บาท 
มรับผิดชอบ  
านสอบบญัชี

ษัท จํานวน 
บริษัท เป็น  
าธรรมเนียม



11หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 2558
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

 

 

 
 

 
ฉนัทะตาม
ตา่งชาติซึ่
 

ในกรณีที
ของบริษัท
 

มีสทิธิในก
รวบรวมรา
2551) ทัง้
 
 
 

 

 

บริ
En
888
โทร

จงึเรียนมาเพ่ือ
 

ผู้ ถือหุ้นทา่นใด
มแบบหนงัสือม
ซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโ

ท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่
ทฯ ตามรายละเ

อนึง่ บริษัทฯ 
การรับเงินปันผลป
ายช่ือผู้ ถือหุ้นต
งนี ้การจ่ายเงินป

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

อขอเชิญทา่นผู้ ถื

ดประสงค์ท่ีจะแ
มอบฉนัทะ แบบ
โตเดียน (Custo

สามารถเข้าร
เอียดซึง่แนบกบั

ได้กําหนดวนัใ
ประจําปี ในวนัที
ตามมาตรา 225
ปันผลจะดําเนิน

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ถือหุ้นเข้าร่วมป

แต่งตัง้บคุคลอ่ืน
บ ก หรือ แบบ 
odian) ในประ

ร่วมประชุมสา
บหนงัสือมอบฉั

ให้สิทธิผู้ ถือหุ้น 
ท่ี 16 มีนาคม 25
5 แหง่พระราช
นการภายในวนั

 

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 10/71

ประชมุสามญัผู้ ถื

นมาเข้าร่วมประ
ข แบบใดแบบ
เทศไทยเป็นผู้ รั

ามัญผู้ ถือหุ้ น
ฉนัทะเพ่ือเข้าร่ว

 (Record Da
558 และกําหนดว
บญัญติัหลกัทรั
นท่ี 22 พฤษภา

บริษัท พล

      (นา
    ปร

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ถือหุ้นประจําปี 

ะชมุและออกเสี
หนึง่ และย่ืนตอ่
ับฝากและดแูล

ประจําปี  255
วมประชมุและอ

ate) เพ่ือเข้าร่ว
วนัปิดสมดุทะเบี
รัพย์และตลาดห
คม 2558 

ขอแสดงความ
ลงังานบริสทุธ์ิ จ

ายสมใจนกึ เอง
ะธานกรรมการ

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

 2558 ตามวนั 

สียงแทนตนในก
อบริษัทฯก่อนเข
ลหุ้น โปรดใช้หน

58สามารถมอ
ออกเสียงลงคะแ

วมประชมุสามญั
บียนพกัการโอนห้
หลกัทรัพย์ พ.ศ

มนบัถือ 
จํากดั (มหาชน

งตระกลู) 
รบริษัท 

 

 เวลา และสถา

การประชมุครัง้
ข้าร่วมประชมุ 
นงัสือมอบฉนัท

อบฉันทะให้ก
แนนในนามของ

ญผู้ ถือหุ้นประจํ
หุ้น ในวนัท่ี17 มี
ศ. 2535 (แก้ไข

น) 
 

 
 

 
 
 

นท่ีดงักลา่ว  

นี ้ โปรดมอบ
สําหรับผู้ ถือหุ้น
ะตามแบบ ค 

รรมการอิสระ
งผู้ ถือหุ้นได้ 

จําปี 2558และ
นาคม 2558เพ่ือ
ขเพิ่มเติม พ.ศ

บ
น

ะ 

ะ 
อ
. 
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บริ
En
888
โทร

สาํเนาราย

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ยงานการประช

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

เอกสา

ชุมสามัญผู้ถือ

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 11/71

ารประกอบระเบี

อหุ้นประจาํปี 2

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

บียบวาระที่1 

2557 ซึ่งประชุ

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

ชุมเม่ือวันที่ 18

 

8 เมษายน25557 

 

ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

 

 

 

 

บริ
En
888
โทร

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 12/71

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 
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บริ
En
888
โทร

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 13/71

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

 

 

 

บริ
En
888
โทร

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 14/71

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 
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บริ
En
888
โทร

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 15/71

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

 

 



17หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 2558
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

 

 

 

บริ
En
888
โทร

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 16/71

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 
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บริ
En
888
โทร

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 17/71
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กรรมการกาํหนด

แล้ว เห็นชอบมีมติ
หาวาระท่ี 5) 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

อาย ุ47ปี 

คม 2551 
เดือน นบัจนถงึวนั

บตุรท่ียงัไมบ่รรลุ
นหุ้นเพ่ิมขึน้ (ลดล

H, U.S.A. 

บนักรรมการบริษัท
มการบริษัทไทย (
มผลผลติแหง่ชาติ

หนด  ธุรกิ
 ธุรกิ
จาก

รอิสระ 

 ธุรกิ
สําห

s  ธุรกิ

า 
ดค่าตอบแทน  

ติให้เสนอช่ือตอ่ที

 

นัประชมุผู้ ถือหุ้น

ลนิุติภาวะ) 
ลง)ในปี 2557 : ไ

ทไทย (IOD) 
(IOD)  
ติ 

ประเภทธ
กิจผลติและจําหน
กิจผลติและจําหน
กพลงังานทดแท

กิจขายรถยนต์ นํา
หรับขายให้ราชกา
กิจนําเข้าและจําห

   
:  1/1 ครัง้
:  1/1 ครัง้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นประจําปี 2558 

ไมมี่ 

ธุรกิจ 
นา่ยไบโอดีเซล 
นา่ยกระแสไฟฟ้า
น 

าเข้ารถยนต์ 
ารเทา่นัน้ 
หนา่ยรถยนต์ 

ั ง้  
ั ง้ 

เพ่ือพิจารณา

า 
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น

ความสัมพ

คุณวุฒกิา
 ปริญญ
 ปริญญ
 Chan
 Strate
 Kapla
การอบรม
 หลกัสู
 หลกัสู
 หลกัสู
ประสบกา

บริษัท 
 บมจ.พ
 

การดาํรง
การดาํรง
การดาํรง
1. บจ. เทพ
2.บจ. อีเอ
3.บจ. อีเอ
4. บจ. อีเอ
ความสัมพ
จาํนวนกา
 คณะก
 คณะก
หลักเกณฑ
 คณะก

แตง่ตัง้

 

บริ
En
888
โทร

า ย สุ ธ ร ร ม  

พนัธ์ทางครอบ

ารศกึษาสูงสุด 
ญาโท เศรษฐศาส
ญาตรี เศรษฐศาส
ge Managemen

egy Formulation a
an -Norton Maste
มหลักสูตรกรรม
สตูร Directors Ce
สตูร The Role of C
สตูร Role of the N
ารณ์การทาํงาน
 / ช่ือหน่วยงาน
พลังงานบริสุทธ์ิ

ตาํแหน่งกรรม
ตาํแหน่งกรรม
ตาํแหน่งกรรม
พสถิต วินด์ ฟาร์
อ โซลา่ ลําปาง 
อ รีนิวเอเบิล โฮล
อ โซลา่ พิษณโุล
พนัธ์ทางครอบ
ารเข้าร่วมประช
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร
ฑ์การสรรหา  
รรมการบริษัท (โ
งเป็นกรรมการอีก

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

 ส่ ง ศิ ริ  

บครัวระหว่างผู้บ

ตร์ San Francisc
สตร์ San Francisc
t Course at M. I. 
and Execution at
er Class to Maste
มการ 
rtification Progra

Chairman Progra
Nomination and G
นในระยะ 5 ปีย้
น ช่วงเ
ธ์ิ 2557 -ปัจ

2551 -ปัจ
 

การ/ ผู้บริหาร 
การ/ ผู้บริหาร 
การ/ ผู้บริหาร 
ร์ม 

ดิง 
ลก 
บครัวระหว่างกร
ชุม / การประชุ
                      
ร 

โดยการเสนอจาก
กวาระ (รายละเอี

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

 นายสุธร

 วันที่ได้รั
 จาํนวนปี

ตาํแหน่งปัจ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
การถอืหุ้นใ
 จํานวน
 จํานวน

บริหาร:  ไมมี่ 

co State Universit
co State Universit
 T. USA  ปี 2552 
t Columbia Unive
ering New Manag

m รุ่นที่ 97/2550 
am รุ่นที ่22/2552 
Governance Com
ย้อนหลัง 
วลา (พ.ศ.) 
จจบุนั 
จจบุนั 

 ในบริษัทจดท
 ในบริษัทอื่น  
 ในบริษัทย่อย

5.บจ. อีเอ วิน
6.บจ. อีเอ วิน
7. บจ. อีเอ วิน

รรมการ และผู้
ชุมทัง้หมดในปี 

: 6/6 ครัง้ 
: 11/12ครัง้ 

กคณะกรรมการส
ยดปรากฎตามห

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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รรม ส่งศริิ / สญั
รับแต่งตัง้เป็นก
ปที่ดาํรงตาํแหน่

จจบุนั 
รบริษัท 
รบริหาร 
รกําหนดคา่ตอบ
ในบริษัท (นบัรว
นหุ้น ณ สิน้ปี 255
นหุ้นเพ่ิมขึน้ (ลดล

ty 
ty 
 
ersity, USA ปี 255
gement System. 

จดัโดยสมาคมสง่
 จดัโดยสมาคมสง่

mmittee รุ่นที่ 1/25

ต
 กรรมการกํา
 กรรมการบริ
 กรรมการบริ

ะเบียนอื่น 
                  
ของบริษัทฯ   
นด์ หาดกงัหนั 1 
นด์ หาดกงัหนั 2 
นด์ หาดกงัหนั  3

้บริหาร 
 2557 

 คณ

สรรหา) พิจารณา
หลกัเกณฑ์การสร

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ญชาติไทย  /อายุ
กรรมการ : 12 
นงกรรมการ : 7 ี

บแทน 
วมหุ้นของคูส่มร
57     : ถือโดยต
ลง) ในปี 2557 :

53 
 Boston, USA ปี 2

งเสริมสถาบนักรรม
งเสริมสถาบนักรร
544 จดัโดยสมาค

ตาํแหน่ง 
าหนดค่าตอบแทน
ริษัท 
ริหาร 

:  ไม่มี 
:  ไม่มี 
:  7 บริษัท

3 

:  ไม่มี 

ณะกรรมการกําห

าแล้ว เห็นชอบมีม
รรหาวาระท่ี 5) 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

ย ุ76 ปี 

มีนาคม 2551 
ปี 1 เดือน นบัจน

ส และบตุรที่ยงัไ
ตนเอง2.500.000
: (98,361) หุ้น 

2553 

มการบริษัทไทย (
รมการบริษัทไทย (
มสง่เสริมสถาบนั

น   ธรุกิ
 ธรุกิ
จาก

ัทได้แก่ 

หนดคา่ตอบแทน

มติให้เสนอช่ือตอ่

 

นถงึวนัประชมุผู้ ถื

ไมบ่รรลนิุติภาวะ
0 หุ้น(0.067%) 

(IOD) 
(IOD) 
นกรรมการบริษัทไท

ประเภท
จผลิตและจําหน
จผลิตและจําหน
กพลงังานทดแทน

น : 1/1 ครั

อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ถือหุ้นประจําปี 25

ะ) 

ทย (IOD) 

ธุรกจิ 
น่ายไบโอดีเซล 
น่ายกระแสไฟฟ้า
น 

รัง้ 

น เพ่ือพิจารณา

558 

า 
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 นายส

ความสัมพั
และประธาน
คุณวุฒกิา
 ปริญญ
 ปริญญ
การอบรม
 DAP 
 ACP 
ประสบกา

บริษั
 ธนาคา

กลางแ
ไทย 

 บมจ. พ

 
การดาํรงต
การดาํรงต
การดาํรงต
คุณสมบัตกิ
1) คณุสม
2) ไมมี่ลกั
3) ไมมี่ลกั

 

 

บริ
En
888
โทร

ประวัติ

มบูรณ์  อาหุน

พนัธ์ทางครอบค
นเจ้าหน้าท่ีบริหา
รศกึษาสูงสุด 
ญาโท บริหารธรุกิ
ญาตรี วิศวกรรมศ
มหลักสูตรกรรม
รุ่น 47/2548 
รุ่น 12/2549 
ารณ์การทาํงาน
ษัท / ช่ือหน่วยง
ารพฒันาวิสาหกิจ
และขนาดย่อมแห

พลงังานบริสทุธ์ิ 

ตาํแหน่งกรรมก
ตาํแหน่งกรรมก
ตาํแหน่งกรรมก
การเป็นกรรมก
มบตัิตามคํานิยาม
กษณะต้องห้ามต
กษณะต้องห้ามต

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ตกิรรมการเข้า

นัย  

ครัวระหว่างผู้บ
าร 

กิจ Jacksonville S
ศาสตร์ (เคมี) เกีย
มการ 

นในระยะ 5 ปีย้
งาน ช่
จขนาด
หง่ประเทศ

25

25
 
25

การ/ ผู้บริหาร ใ
การ/ ผู้บริหาร ใ
การ/ ผู้บริหาร ใ
การบริษัท 
มกรรมการของบ ิ
ตาม ม. 68 แหง่พ
ตาม ม. 89/6 แหง่

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

เอกสาร

าใหม่ 2 คน เพื

นายสมบูรณ

เสนอ เพื่อ
การถอืหุ้นใ
 จํานวน

 : ถือโด
: ถือโด
:  ถือโด

บริหาร:  เป็นพ่ีช

State University 
รตินิยมอนัดบั3จ

้อนหลัง 
วงเวลา (พ.ศ.) 

547 – ปัจจบุนั 

554-2555 

551 - 2552 
ในบริษัทจดทะ
ในบริษัทอื่น   
ในบริษัทย่อยข

ริษัทฯ(ไมเ่ป็นกร
พ.ร.บ.บริษัทมหาช
ง พ.ร.บ.หลกัทรัพ

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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รประกอบระเบีย

พ่ือเลือกตัง้เป็

ณ์ อาหุนัย/ สญั

เลือกตัง้เป็น กร
ในบริษัท (นบัรว
นหุ้น ณ 15 มกรา
ดยตนเอง จํานวน
ยคูส่มรส – ไมมี่
ดยบตุรที่ยงัไมบ่ร

ชายร่วมบิดามารด

าก University of A

 ตาํแ
 ผู้ชว่ยกรร

 ท่ีปรึกษา

 กรรมการบ
ะเบียนอื่น :
                :
ของบริษัทฯ  :ไ

รมการอิสระ) 
ชน  
พย์ และประกาศที

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ยบวาระที่ 6 

ปนกรรมการ  ใ

ญชาติไทย  /อาย ุ

รรมการบริษัท 
วมหุ้นของคูส่มร
าคม 2558 
น 63,524,288.-หุ้
มี -           
รรลนิุติภาวะ– ไม

ดาเดียวกนัของน

Alabama 

แหน่ง 
รมการผู้จดัการ 

 

บริษัท 
บมจ. เอส.อ.ีซี
บจ. ร่วมมติรพ
ไม่มี 

ท่ีเก่ียวข้อง 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

ในคณะกรรม

 60ปี 

รส และบตุรที่ยงัไ

หุ้น (1.70%) 

มมี่ -                 

นายสมโภชน์อาหุ

 ธนาคาร 

 ธุรกิจผลติแ
 ธุรกิจผลติแ
จากพลงังา

ซ.ี ออโต้เซลส์ แ
พาณิชย์ 

 
: ครบถ้ว
: ไมมี่ 
: ไมมี่ 

 

การบริษัท 

ไมบ่รรลนิุติภาว

        

นยั ประธานกรรม

ประเภทธุรกิ

และจําหนา่ยไบโอ
และจําหนา่ยกระ
านทดแทน 

แอนด์ เซอร์วสิ 

วน 

ะ) 

มการบริหาร  

จิ 

อดีเซล 
แสไฟฟ้า 

  

ประวัติกรรมการเข้าใหม่ 2 คน
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัท

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
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นายก

ความสัมพั

คุณวุฒกิา
 ปริญญ
 ปริญญ
การอบรม

ประสบกา
บริษั

 บมจ. 

 WSP C
New Y

การดาํรงต
การดาํรงต
การดาํรงต
คุณสมบัตกิ
1) คณุส
2) ไมมี่ลั
3) ไมมี่ลั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริ
En
888
โทร

กษิดศิ อัชนันท์
พนัธ์ทางครอบค

รศกึษาสูงสุด 
ญาโท สาขาวิศวกร
ญาตรี สาขาวิศวกร
มหลักสูตรกรรม

ารณ์การทาํงาน
ษัท / ช่ือหน่วยง
 ศคิรินทร์  

Cantor Seinuk,  
York , USA 

ตาํแหน่งกรรมก
ตาํแหน่งกรรมก
ตาํแหน่งกรรมก
การเป็นกรรมก
มบตัิตามคํานิยา
ลกัษณะต้องห้าม
ลกัษณะต้องห้าม

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ท์ 
ครัวระหว่างผู้บ

รรมโยธา Stanford
รรมโยธา Brigham
มการ  :  ไมมี่ 

นในระยะ 5 ปีย้
งาน ช่

25

 25

การ/ ผู้บริหาร ใ
การ/ ผู้บริหาร ใ
การ/ ผู้บริหาร ใ
การบริษัท 
ามกรรมการของบ
ตาม ม. 68 แหง่พ
ตาม ม. 89/6 แห

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

นายกษิดิศ 

เสนอ เพื่อ
การถอืหุ้นใ
 จํานวน

 : ถือโด
: ถือโด
:  ถือโด

บริหาร:  ไมมี่ 

d University, USA
m Young Univers

้อนหลัง 
วงเวลา (พ.ศ.) 

555 - ปัจจบุนั 

548 - 2552 

ในบริษัทจดทะ
ในบริษัทอื่น   
ในบริษัทย่อยข

บริษัทฯ(ไมเ่ป็นก
พ.ร.บ.บริษัทมหา
หง่ พ.ร.บ.หลกัทรั

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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 อัชนันท์/ สญัช

เลือกตัง้เป็น กร
ในบริษัท (นบัรว
นหุ้น ณ 15 มกรา
ดยตนเอง จํานวน
ยคูส่มรส  ไมมี่ -
ดยบตุรที่ยงัไมบ่ร

A 
sity, USA 

 ตาํแ
 กรรมการ

นามผกูพั
 กรรมการ
 วิศวกร W

Seinuk, N

ะเบียนอื่น :
                :ไ
ของบริษัทฯ  :ไ

รรมการอิสระ) 
าชน  
รัพย์ และประกาศ

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ชาติไทย  /อาย ุ3

รรมการบริษัท 
วมหุ้นของคูส่มร
าคม 2558 
น 70,970,900.-หุ้น
-           
รรลนิุติภาวะ– ไม

แหน่ง 
ร (ผู้ มีอํานาจลง
พนับริษัท)และ 
รตรวจสอบ 

WSP Cantor 
New York 

บมจ. ศคิรินทร์
ไม่มี 
ไม่มี 

ศท่ีเก่ียวข้อง 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

34 ปี 

รส และบตุรที่ยงัไ

น (1.90%) 

มมี่ -                 

 โรงพยาบ

 Construc
engineer

ร์ (โรงพยาบาล

 
: ครบถ้ว
: ไมมี่ 
: ไมมี่ 

 

ไมบ่รรลนิุติภาว

        

ประเภทธุรกิ
บาล 

ction managem
ing consulting 

ล) 

วน 

ะ) 

จิ 

ment, 
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ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010
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nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 
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07551000061 
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ข้อเทจ็จริ
กําหนดใ
คณะกรรม
ข้อมลูเก่ีย
หมนุเวียน
เปล่ียนบริ
รายเดิมได้
 

หลักเกณ
ท่ีประชุมค
กิจการท่ีดี
ให้บริการ
คณะกรรม
 

ความเหน็
เห็นควรเส
ยอ่ย โดยกํ
ยอ่ย 20 บริ
บริการงาน
 

 ผู้สอบ
งานสอบบ
แตไ่มเ่กินร้

รายช่ือผู้ส
  
  

ทัง้นี ้ผู้สอบ
ความสมัพ
เป็นผู้ ท่ีเก่ี

 

บริ
En
888
โทร

ริงและเหตุผล
ห้ท่ีประชุมผู้ ถื
มการกํากบัหลั
ยวกบัฐานะการ
นผู้สอบบญัชีหา
ริษัทผู้สอบบญั
ด้ 

ณฑ์ในการพจิา
คณะกรรมการ
ดี รวมถึงผลกา
รตรวจสอบและ
มการบริษัทฯ เพื

นคณะกรรมก
สนอให้แต่งตัง้ผู้
กําหนดคา่สอบบั
ริษัท จํานวน 3.1
นสอบบญัชี และ

บบญัชีของ บริษ
บญัชีเท่ากบั 1,
ร้อยละ 10 ของค

 

สอบบญัชีรับอนุ
นางสาวมะลวิร
นายมานิตย์ วร

 

บบญัชีทกุคนดั
พนัธ์ หรือผลป
ยวข้องหรือญา

 
 

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

การแต่งตั ้

ล: มาตรา 
ถือหุ้ นสามัญป
กัทรัพย์และตล
รเงินและผลกา
ากผู้สอบบญัชี
ชีแห่งใหม่บริษั

ารณาผู้สอบบัญ
รตรวจสอบ ทําห
ารปฏิบัติงานข
ะการให้คํารับร
พ่ือพิจารณาแล

ารบริษัท: 
ผู้สอบบญัชีรับอ
บญัชีรวม 4.35 ล้
18 ล้านบาท ทัง้นี
ะเสนอตอ่ท่ีประ

ษัท พลงังานบริ
170,000.-บาท
คา่ธรรมเนียมบริ

นญุาตจาก บริษั
รรณ พาหวุฒัน
รกิจจาภรณ์ 

งักลา่วข้างต้นมี
ระโยชน์ท่ีเก่ียว
ติสนิทของบคุค

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

เอกสาร

ตัง้ผู้สอบบัญชี

120 แห่งพร
ประจําปีแต่งตั ้
ลาดหลกัทรัพย์
ารดําเนินงานขอ
ดงักลา่วปฏิบติั
ษัทสามารถแต่ง

ัญชีและกาํหน
หน้าท่ีพิจารณ
ของผู้ สอบบัญชี
รองงบการเงินไ
ละเสนอตอ่ท่ีปร

คณะกรรมการ
อนญุาตจากบริ
ล้านบาท แบ่งเป็
นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่
ชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

ริสทุธ์ิ จํากดั  (
ท (หนึ่งล้านหนึ่
ริการงานสอบบญั

ษัท เอน็พีเอสสยา
นกร เลขท

 เลขท

มีคณุสมบติัท่ีจะ
วข้องกบัธุรกิจข
คลดงักลา่ว 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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รประกอบระเบี

และกาํหนดค่

ะราชบญัญัติบ
ัง้ผู้ สอบบัญชีแ
์ท่ีกจ. 39/254
องบริษัทท่ีออก
ติหน้าท่ีมาแล้ว 
งตัง้ผู้สอบบญัชี

นดค่าตอบแทน
าคดัเลือกผู้สอ
ชีปีท่ีผ่านมา โ
ได้ทันเวลาสม่ํา
ระชมุสามญัผู้ ถื

รบริษัทฯ (โดย
รษัท เอ็นพีเอสส
นค่าสอบบญัชีส
จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อ
ออนมุติั  โดยมีร

(มหาชน) สําห
นึ่งแสนเจ็ดหม่ืน
ญัชี 

าม สอบบญัชี จํา
ทะเบียน 4701 
ทะเบียน 7326 

ะทําหน้าท่ีตรวจ
ของบริษัทฯ แล

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

บียบวาระที่8 

าตอบแทน สํ

บริษัทมหาชนจํ
และกําหนดค่
48 เร่ืองหลกัเก
กหลกัทรัพย์ (
 5 รอบปีบญั
ชีรายอ่ืนๆในสํา

น 
บบญัชี โดยพิจ
ดยคํานึงถึงช่ือ
าเสมอแล้วคณ
อหุ้นประจําปี 2

ผ่านการพิจารณ
ยาม สอบบญัชี 
สําหรับบริษัทฯ จ
อง ซึง่จะเรียกเก็บ
รายละเอียดดงัต

รับรอบระยะเว
นบาทถ้วน) ทัง้นี

ากดั มีดงัต่อไป
และ/หรือ 

จสอบและแสดง
ะบริษัทย่อยขอ
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07551000061 

าํหรับปี 2558

ากดัพ.ศ. 25
าสอบบัญชีทุก
กณฑ์เง่ือนไขแล
(ฉบบัท่ี 20) 
ญชีติดต่อกนัโดย
านกังานตรวจส

จารณาถึงควา
อเสียงความน่า
ณะกรรมการตร
2558  

ณาและเสนอจ
 จํากดั เป็นผู้สอ
จํานวน 1.17 ล้า
บตามจริงแต่ไม่
ตอ่ไปนี ้

วลาบญัชีปี255
นีไ้ม่รวมค่าใช้จ่

นี ้

งความเห็นต่องบ
องบริษัท กบัผู้บ

 

8 

535(แก้ไขเพิ่มเ ิ
กปีนอกจากนี ้
ละวิธีการรายง
กําหนดให้บริ
ยการหมนุเวียน
สอบบญัชีนัน้แ

มโปร่งใส และ
าเช่ือถือ ความส
รวจสอบเห็นช

จากคณะกรรมก
อบบญัชีของบริษ
านบาท และ ค่าส
เกินร้อยละ10 ข

58 โดยมีค่าธรร
ายอ่ืนๆ ซึง่จะเรี

บการเงินของบริ
บริหาร ผู้ ถือหุ้น

ติม พ.ศ. 2551)
นีต้ามประกาศ
านการเปิดเผย
ษัทจดัให้มีการ
นไม่จําเป็นต้อง
ทนผู้สอบบญัชี

หลกัการกํากบั
สามารถในการ
อบให้เสนอต่อ

การตรวจสอบ)
ษัทฯและบริษัท
สอบบญัชีบริษัท
องค่าธรรมเนียม

รมเนียมบริการ
รียกเก็บตามจริง

ริษัทฯ และไมมี่
นรายใหญ่ หรือ

) 
ศ
ย
ร
ง
ชี

บ
ร
อ

) 
ท
ท
ม

ร
ง

มี
อ

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก�าหนดค่าตอบแทน 
ส�าหรับปี 2558

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8
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 ผู้สอบ
3,180,00
ของคา่ธร

คา่ธรรม

บริษัทฯ

บริษัทย

หม

 

 

บริ
En
888
โทร

บบัญชีของบริษ
0.-บาท (สามล้
รมเนียมบริการ
นายณรงค์ หลกั
นางสาวมะลวิร
นายมานิตย์ วร
นางสาวกมลทร

 
ตารางเปรียบ

มเนียมบริการง

ฯ (งบเด่ียวและง

ยอ่ย ปี 2557 - 

 
มายเหตุ :  

1. บมจ. พล
1,170,00
ขัน้ตอนแ
ร้อยละ 1

2. บริษัทย่อ
จํานวน 
13 บริษั
ไมเ่กินท่ีก

 

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ษัทย่อย 20 บริ
ล้านหนึง่แสนแป
รงานสอบบญัชี
กัฐาน 
รรณ พาหวุฒันก
รกิจจาภรณ์ 
รรศน์ จิตการค้า

บเทียบค่าธรรม

งานสอบบญัชี 

งบรวม) 

7 บริษัท / บริษั

รวม 

ลงังานบริสทุธ์ิ จ
00.-บาท เพิ่มขึ ้
และความรับผิดช
0 ของค่าธรรมเนี
อย : ผู้สอบบั
 3,180,000.-
ัท (จาก 7 บริษั
กําหนดไว้ร้อยล

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ริษัท สําหรับรอ
ปดหม่ืนบาทถ้ว
ชรายช่ือผู้สอบบั

เล
กร เล

เล
า เล

มเนียมบริการ

ษัทยอ่ย ปี2558

จํากดั (มหาชน)
น้จากปี 2557 
ชอบ สว่นคา่ใช้จ
นียมบริการงานส
ญัชีเสนอค่าธร

-บาท เพิ่มขึน้ 
ษัท เป็น 20 บริ
ละ10 ของคา่ธร

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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อบระยะบัญชีป
วน)  ทัง้นีไ้มร่วม
บญัชีรับอนญุาต
ลขทะเบียน 470
ลขทะเบียน 470
ลขทะเบียน 732
ลขทะเบียน 103

รงานสอบบัญชี

 - 20 บริษัท 

) : ผู้สอบบญัชีเ
 อีกจํานวน 25
จ่ายอ่ืนๆ มีจ่าย
สอบบญัชีปี 255
รรมเนียมบริกา
 อีก 1,720,00
ษัท) ส่วนค่าใช้
รรมเนียมบริกา

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ป 2558 โดยมี
มคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ
ตจาก บริษัท เอ็
00 และ/หรือ 
01 และ/หรือ 
26 และ/หรือ 
356 

ชี 

รอบปีบญั
2557 

920,0

1,460,0

2,380,0

เสนอคา่ธรรมเนี
50,000.-บาท เ
ยจริงในปี 2557 
57 
ารงานสอบบญั
00 บาท เน่ือง
ช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ่า
รงานสอบบญัชี
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ค่าธรรมเนียม
ๆ ซึง่จะเรียกเก็บ
อน็พีเอสสยาม ส

ญชี รอบปี
255

000 1,17

000 3,18

000 4,35

ยมบริการงานส
เน่ืองจากมีขอบข
 มีจํานวน 59,7

ญชี ปี 2558 สําห
จากมีการจัด
ายจริงในปี 255
ชีปี 2557 

 

บริการงานสอ
บตามจริงแต่ไม
สอบบญัชี จํากั

(ห
บญัชี 
58 (

70,0001 

80,0002 

50,000 

อบบญัชี ปี 25
ข่ายการตรวจสอ
29 บาท ไม่เกิน

หรับบริษัทย่อย
ตัง้บริษัทย่อย

57 มีจํานวน 34

อบบัญชีเท่ากับ
ม่เกินร้อยละ 10
ดั มีดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย :บาท) 
เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

250,000  

1,720,000   

1,970,000 

58  จํานวน 
อบเพิ่มขึน้ใน
นท่ีกําหนดไว้

ย 20 บริษัท 
ยเพิ่มขึน้อีก  
4,856 บาท 

บ
0 
 ้
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ข้อ 1

 
ข้อ 1

ข้อ 1

 
 

ข้อ 1

 

 

บริ
En
888
โทร

6. ให้บริษัทมี
ไม่เกินสิบห
ประเทศไท
กรรมการบ ิ

7. ให้ท่ีประชมุ
(1) ผู้ ถือห
(2) ผู้ ถือ

กรรม
(3) บคุค

ท่ีจะพ
เทา่กั

8. ในการประ
กรรมการใ
สว่นหนึง่ใน
กรรมการซึ่
กรรมการที
หลงัๆ ตอ่ไป

9. นอกจากกา
(1)  ตาย 
(2)   ลาออ
(3) ขาดคุ

หลกัท
(4) ท่ีประช
(5) ศาลมี
 

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ข้อบงั

คณะกรรมการ
ห้าคน (15) คน
ย 
บริษัทจะเป็นผู้ ถื
ผู้ ถือหุ้นเลือกตั ้
หุ้นคนหนึง่มีคะ
หุ้ นแต่ละคนจ
มการก็ได้ กรณี
ลท่ีได้รับคะแน
พงึมีหรือจะพงึ
กนัเกินจํานวนก
ะชมุผู้ ถือหุ้นสา
ในขณะนัน้ ถ้าจ
นสาม (1/3) 
งพ้นจากตําแห
ท่ีจะต้องออกจา
ปให้กรรมการค
รพ้นตําแหน่งต

ก 
คุณสมบัติ  หรือ
ทรัพย์และตลาด
ชมุผู้ ถือหุ้นลงม
คําสัง่ให้ออก 

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

คบัของบริษัทใ

รของบริษัทเพ่ือ
น โดยกรรมกา

ถือหุ้นของบริษัท
ัง้กรรมการบริษั
ะแนนเสียงเทา่ก
จะใช้คะแนนเสี
เลือกหลายบคุ
นนเสียงสงูสดุต
เลือกตัง้ในครัง้
รรมการท่ีจะพงึ
มญัประจําปีทกุ
จํานวนกรรมกา

หน่ง อาจได้รับเลื
ากตําแหน่งใน
คนท่ีอยูใ่นตําแห
ตามวาระแล้วกร

อมีลักษณะต้อ
ดหลกัทรัพย์ 
มติให้ออกตาม 

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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ในสว่นท่ีเก่ียวข้อ

หมวดที่ 5
คณะกรรมก

อดําเนินกิจการ
ารไม่น้อยกว่า

ทหรือไมก็่ได้ 
ษัทตามหลกัเกณ
กบัหนึง่ (1) หุ้น
สียงท่ีมีอยู่ทัง้ห
คลเป็นกรรมกา
ามลําดบัลงมา
งนัน้  ในกรณีท่ีบ
มีหรือจะพงึเลือ
กครัง้ ให้กรรมก
ารจะแบ่งออกใ

ลือกให้กลบัเข้า
นปีแรกและปีท่ีส
หน่งนานท่ีสดุนั ้
รรมการจะพ้นจ

องห้ามตามกฎ

ข้อ 21. 

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

องกบัการประช

5 
การ 
ของบริษัท ประ
กึ่งหนึ่งของจํา

ณฑ์และวิธีการ
นตอ่หนึง่ (1) เสี
หมดตาม (1) 
ารจะแบง่คะแน
า เป็นผู้ ได้รับกา
บคุคลซึง่ได้รับ
อกตัง้ในครัง้นัน้ 
การออกจากตํา
ให้ตรงเป็นสาม

ามารับตําแหนง่
สองภายหลงัจ
ัน้เป็นผู้ออกจา
จากตําแหน่งเม่ื

ฎหมายว่าด้วย
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ชมุผู้ ถือหุ้น 

ะกอบด้วยกรรม
านวนกรรมการ

ดงัตอ่ไปนี ้
ยง 
เลือกตัง้บุคค
นนเสียงให้แก่ผู้ใ
ารเลือกตัง้เป็นก
การเลือกตัง้ใน
 ให้ประธานในที
าแหน่งจํานวนห
มส่วนไม่ได้ก็ให้

งอีกก็ได้ 
จดทะเบียนบริษ
กตําแหน่ง 
อ 

ยบริษัทมหาชน

 

มการอย่างน้อย
รทัง้หมดจะต้อ

ลคนเดียวหรือ
ใดมากน้อยเพีย
กรรมการเท่าจํา
นลําดบัถดัลงมา
ท่ีประชมุเป็นผู้อ
หนึ่งในสาม (1
ห้ออกโดยจํานว

ษัทนัน้ ให้จับฉ

นจํากัด หรือกฎ

ยห้า (5) คน แต
องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

อหลายคนเป็น
ยงใดไมไ่ด้ 
านวนกรรมการ
ามีคะแนนเสียง
ออกเสียงชีข้าด 
/3) ของจํานวน
วนใกล้ท่ีสดุกับ

ฉลากกัน ส่วนปี

ฎหมายว่าด้วย

ต่
น

น

ร
ง

น
บ

ปี

ย

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

 

 

ข้อ 3

ข้อ 3

ข้อ 3

ข้อ 3

ข้อ 3

 

บริ
En
888
โทร

 

32. คณะกรรม
ของรอบปีบ
การประชมุ
ถือหุ้นเป็นก
ผู้ ถือหุ้นซึง่มี
ไม่น้อยกว่า
ทัง้หมดจะ
ต้องระบเุห
ให้มีการปร

33. ในการเรียก
การประชมุ
เสนอเพ่ือท
และจดัส่งใ
กลา่วนดัปร
ทัง้นี  ้สถาน
คณะกรรม

34.  ในการประ
คนหรือไม่น
ของจํานวน
ในกรณีท่ีป
ร่วมประชมุ
หุ้นร้องขอใ
ให้นดัประช
ประชมุครัง้

35.  ให้ประธาน
ปฏิบติัหน้า
ประชุมหรือ
ประชมุดงัก

36.  ในการออก
พิเศษในเร่ื
และมติของ

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

การต้องจดัให้มี
บญัชีของบริษัท
มผู้ ถือหุ้นคราวอื
การประชมุวิสา
มีหุ้นนบัรวมกนั
าย่ีสิบห้า (25) 
เข้าช่ือกนัทําห
ตผุลในการท่ีขอ
ระชมุผู้ ถือหุ้นภา
กประชมุผู้ ถือหุ้
ม และเร่ืองท่ีจะ
ทราบ เพ่ืออนมุั
ให้ผู้ ถือหุ้นและ
ระชมุในหนงัสือ
นท่ีท่ีจะใช้เป็น
การจะกําหนดก
ะชุมผู้ ถือหุ้น ต้อ
น้อยกว่ากึ่งหนึ
นหุ้นท่ีจําหน่ายไ
ปรากฏว่าการปร
มไม่ครบเป็นอง
ให้การประชมุเ
ชมุใหมแ่ละในก
งหลงันีไ้มบ่งัคบั
นกรรมการเป็น
าท่ีได้ ให้รองปร
อไม่สามารถปฏ
กลา่ว 
กเสียงลงคะแน
องใด ผู้ ถือหุ้นค
งท่ีประชมุผู้ ถือห

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ก
มีการประชมุผู้ ถื
ท 
อ่ืนนอกจากวรร
ามญัเม่ือใดก็ได้
นได้ไม่น้อยกวา่
 คน ซึ่งมีหุ้นน
หนังสือ ขอให้ค
อให้เรียกประชุ
ายในหนึง่ (1) เ
น ให้คณะกรรม
ะเสนอต่อท่ีประ
ติั หรือเพ่ือพิจ
ะนายทะเบียนท
อพิมพ์ก่อนวนัป
นท่ีประชุมจะอ
ก็ได้ 
องมีผู้ ถือหุ้นแล
นึ่งของจํานวนผู้
ได้แล้วทัง้หมดจึ
ระชมุผู้ ถือหุ้นค
งค์ประชมุตามที
เป็นอนัระงบัไป
กรณีนีใ้ห้สง่หนงั
บวา่จะต้องครบ
ประธานท่ีประ
ระธานกรรมการ
ฏิบติัหน้าท่ีได้ 

นนในท่ีประชุม
คนนัน้ไม่มีสิทธิ
หุ้นจะต้องประก

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถื
ถือหุ้นเป็นการป

รคหนึ่ง ให้เรียก
ด้สดุแตจ่ะเหน็ส
าหนึ่งในห้า (1/5
นบัรวมกนัได้ไม
ณะกรรมการเรี
มไว้ให้ชดัเจนใ
เดือน นบัแตว่นั
มการจดัทําเป็น
ะชมุพร้อมด้วยร
ารณา แล้วแต่
ทราบไม่น้อยกว
ประชมุไมน้่อยก
อยู่ในจังหวัดอั

ละผู้ รับมอบฉัน
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
จงึจะครบเป็นอ
ครัง้ใด เม่ือลว่งเ
ท่ีกําหนดไว้ในว
ป ถ้าการประชมุ
งัสือนดัประชมุไ
องค์ประชมุ 
ะชุมผู้ ถือหุ้น ใน
รเป็นประธานใน
ให้ท่ีประชุมเลื

ผู้ ถือหุ้น ให้ถือ
ธิออกเสียงลงค
กอบด้วยคะแน

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

6 
ถือหุ้น 
ประชมุสามญัป

กว่าการประชมุวิ
สมควร 
5) ของจํานวนห
ม่น้อยกว่าหนึ่งใ
รียกประชุมผู้ ถื
นหนงัสือดงักล
นท่ีได้รับหนงัสือ
นหนงัสือนดัปร
รายละเอียดตา
กรณี รวมทัง้ค
ว่าเจ็ด (7) วนั
กวา่สาม (3) วนั
ันเป็นท่ีตัง้สําน

ทะจากผู้ ถือหุ้น
ด และต้องมีหุ้น
องค์ประชมุ 
เวลานดัไปแล้ว
วรรคหนึ่ง หาก
มผู้ ถือหุ้นนัน้มิใ
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม

นกรณีท่ีประธาน
นท่ีประชมุ ถ้าไ
อกผู้ ถือหุ้นซึ่งม

ว่าหุ้นหนึ่งมีเสี
คะแนนในเร่ืองน
นนเสียงดงัตอ่ไป
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ประจําปีภายใน

วิสามญั โดยคณ

หุ้นท่ีจําหน่ายไ
ในสิบ (1/10) 
อหุ้นเป็นการป
ลา่วด้วย ในกรณี
อนัน้จากผู้ ถือหุ้น
ระชมุโดยระบสุ
ามสมควร โดยร
วามเห็นของค
นก่อนวนัประชุ
น เป็นเวลาติดต
นักงานใหญ่ข

น (ถ้ามี) มาปร
นนับรวมกนัได้ไ

วถึงหนึ่ง (1) ชัว่
ว่าการประชมุผ
ใช่เป็นการเรียก
มน้่อยกวา่เจ็ด 

นกรรมการไม่อ
ไมมี่รองประธาน
มาประชุมคนใด

ยงหนึ่ง และผู้
นัน้ นอกจากกา
ปนี ้

 

นส่ี (4) เดือน น

ณะกรรมการจ

ได้ทัง้หมด หรือ
ของจํานวนหุ้

ประชุมวิสามญั
ณีเช่นนี ้คณะก
นดงักลา่ว 
ถานท่ี วนั เวลา
ระบใุห้ชดัเจนว
ณะกรรมการใ
ชุม ทัง้นี ้ให้ลงโ
ตอ่กนัไมน้่อยกว
องบริษัท หรือ

ระชุมไม่น้อยกว
ไม่น้อยกว่าหนึ

วโมง จํานวนผู้ ถื
ผู้ ถือหุ้นได้เรียก
กประชมุเพราะ
(7) วนั ก่อนวนั

อยู่ในท่ีประชมุห
นกรรมการหรือ
ดคนหนึ่งมาเป็

ถือหุ้นคนใดมีส
ารออกเสียงเลือ

นบัแต่วนัสิน้สดุ

ะเรียกประชมุผู้

ผู้ ถือหุ้นจํานวน
นท่ีจําหน่ายได้

ญเม่ือใดก็ได้ แต
รรมการต้องจดั

า ระเบียบวาระ
ว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
นเร่ืองดงักล่าว
ฆษณาคําบอก
วา่สาม (3) วนั 
อท่ีอ่ืนใดตามที

ว่าย่ีสิบห้า (25)
นึ่งในสาม (1/3)

ถือหุ้นซึง่มาเข้า
กนดัเพราะผู้ ถือ
ะผู้ ถือหุ้นร้องขอ
นประชมุ ในการ

หรือไม่สามารถ
อมีแต่ไม่อยู่ในที
ปนประธานในที

ส่วนได้เสียเป็น
อกตัง้กรรมการ

ด

ผู้

น
ด้
ต่
ด

ะ
ะ
ว 
ก

ท่ี

) 
) 

า
อ
อ 
ร

ถ
ท่ี
ท่ี

น
ร 
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ข้อ 3

ข้อ 4

 

ข้อ 4

ข้อ 4

 

 

บริ
En
888
โทร

(1)  ในกรณ
เทา่กนั

(2)  ในกรณ
ซึง่มาป
(ก) ก
(ข) ก
(ค)  ก

ม
วั

(ง)  ก
(จ) ก
(ฉ)  ก
(ช)  ก
(ซ)  ก

37. กิจการท่ีประ
(1)  พิจารณ
(2)  พิจารณ
(3)  พิจารณ
(4)  พิจารณ
(5)  พิจารณ
(6)  กิจกา

42.  ห้ามจ่ายเงิ
จ่ายเงินปัน
ถือหุ้นคณะ
สมควรพอ
ให้ท่ีประชมุ
การจ่ายเงิน
แล้วแต่กร
หนงัสือพิม

43. บริษัทต้อง
หักด้วยยอ
ทนุจดทะเบี

44.  ผู้สอบบญัชี

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ณีปกติ ให้ถือค
นให้ประธานใน
ณีดังต่อไปนี ้ใ
ประชมุและมีสทิ
การขายหรือโอน
การซือ้หรือรับโอ
การทํา แก้ไข ห ื
มอบหมายให้บ
วตัถปุระสงค์เพ่ือ
การแก้ไขเพิ่มเติ
การเพิ่มหรือลดท
การเลกิบริษัท 
การออกหุ้นกู้ขอ
การควบรวมกิจ
ะชมุผู้ ถือหุ้นสา
ณารายงานของ
ณาอนมุติังบดลุ
ณาอนมุติัจดัสร
ณาเลือกตัง้กรร
ณาแตง่ตัง้ผู้สอ
รอ่ืนๆ 
งินปันผลจากเ
นผลเงินปันผลให
ะกรรมการอาจ
อท่ีจะทําเช่นนัน้
มผู้ ถือหุ้นทราบใ
นปันผลให้กระ
ณีทัง้นีใ้ห้แจ้ง
พ์เป็นเวลาติดต
จดัสรรกําไรสทุ
อดเงินขาดทุน
บียน   
ชีต้องไมเ่ป็นกร

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

คะแนนเสียงข้าง
นท่ีประชมุออกเ ี
ให้ถือคะแนนเสี
ทธิออกเสียงลง
นกิจการของบริ
อนกิจการของบ
รือยกเลิกสญัญ
บุคคลอ่ืนใดเข้
อการแบง่ผลกํา
ติมหนงัสือบริคณ
ทนุจดทะเบียน

องบริษัท 
การบริษัทกบับ
ามญัประจําปีพึ
งคณะกรรมกา
ลและบญัชีกําไ
รรเงินกําไร และ
รมการใหมแ่ทน
อบบญัชีและกํา

เงินประเภทอ่ืน
ห้แบ่งตามจํานว
จจ่ายเงินปันผ
น้ และเม่ือได้จ
ในการประชมุผู้
ทําภายในหนึ่ง
งเป็นหนังสือไป
ตอ่กนัไมน้่อยกว
ทธิประจําปีส่ว
สะสมยกมา(ถ

รมการพนกังาน
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c Company
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หน้าท่ี 51/71

งมากของผู้ ถือห
สียงเพิ่มขึน้อีก
สียงไม่น้อยกว่
งคะแนน 
รษัททัง้หมดหรือ
บริษัทเอกชน หรื
ญาเก่ียวกบัการ
้ าจัดการธุรกิจ
าไรขาดทนุกนั 
ณห์สนธิ หรือข้อ
นของบริษัท 

บริษัทอ่ืน 
งเรียกประชมุมี
รท่ีแสดงถงึกิจก
ไรขาดทนุ 
ะการจ่ายเงินปัน
นกรรมการท่ีพ้น
หนดจํานวนเงิน

นนอกจากเงิน
วนหุ้น หุ้นละเท่
ลระหว่างกาล
จ่ายเงินปันผล
ผู้ ถือหุ้นคราวตอ่
ง(1) เดือน นบัแ
ปยังผู้ ถือหุ้ นแ
วา่สาม (3) วนัด
นหนึ่งไว้เป็นทุ
ถ้ามี)จนกว่าทุ

นลกูจ้างหรือผู้ด

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

หุ้นซึ่งมาประชุ
เสียงหนึง่เป็นเสี
าสามในส่ี (3/4

อบางสว่นท่ีสําค
รือบริษัทมหาช
รให้เช่ากิจการข
จของบริษัท ห ื

อบงัคบัของบริษ

มีดงันี ้
การของบริษัทใ

นผล 
นจากตําแหน่งต
นคา่สอบบญัชี 

กําไรในกรณีที
าๆ กนั โดยการ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไ
ระหว่างกาลแ
อไป 
แต่วนัท่ีท่ีประชมุ
ละให้ลงโฆษณ
ด้วย 
นสํารองไม่น้อ
ทุนสํารองนีจ้ะ

ดํารงตําแหน่งห
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มและออกเสียง
สียงชีข้าด 
4) ของจําน

คญัให้แก่บคุคล
นอ่ืนมาเป็นขอ
ของบริษัททัง้ห
รือการควบรว

ษัท 

ในรอบปีท่ีผา่นม

ตามวาระ และกํ
 และ 

ท่ีบริษัทยังมียอ
รจ่ายเงินปันผลต้
ได้เป็นครัง้ครา
แล้ว ให้รายงาน

มผู้ ถือหุ้น หรือที
ณาคําบอกกล่

ยกว่าร้อยละห้
มีจํานวนไม่น้

หน้าท่ีใดๆ ของบ

 

งลงคะแนน ถ้า

นวนเสียงทัง้หม

ลอ่ืน 
องบริษัท 
มดหรือบางสว่
วมกิจการกับบุ

มา 

กําหนดคา่ตอบ

อดขาดทุนสะส
ต้องได้รับอนมุติั
าวเม่ือเห็นว่าบ ิ
นการจ่ายเงินป

ท่ีประชมุคณะก
ล่าวการจ่ายเงิ

ห้า (5) ของกําไ
อยกว่าร้อยละ

บริษัท 

ามีคะแนนเสียง

มดของผู้ ถือหุ้น

วนท่ีสําคญั การ
บุคคลอ่ืนโดยมี

แทนกรรมการ 

สมอยู่ห้ามมิให้
ติจากท่ีประชมุผู้
ริษัทมีผลกําไร
ปันผลดังกล่าว

กรรมการลงมติ
นปันผลนัน้ใน

ไรสทุธิประจําปี
ะสิบ (10) ของ

ง

น 

ร
มี

ห้
ผู้
ร
ว 

ติ
น

ปี   
ง 
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บริษัทจดท
การสร้าง
ทะเบียนเ
เอกสาร ห
ทัง้นี ้เน่ือง
ผ่อนผนัก
บริษัทฯ จ
 

 

บริ
 

ผู้

1.บุคคลธ
1.1 ผู้ถื

 

1.2 ผู้ถื

กรณีมอบ
 หนงัสือ
 สําเนา
 บตัรปร
 

 

บริ
En
888
โทร

ตามนโยบายค
ทะเบียน ลงวนั
ความเช่ือมัน่ให
เป็นไปด้วยคว
หรือหลกัฐานแส
งจากผู้ ถือหุ้นบ
ารย่ืนเอกสาร 
ะพิจารณาเหน็

เอกสารแล
ริษัทฯ ใคร่ขอให

ผู้เข้าร่วมประช

ธรรมดา 
ถือหุ้นที่มีสัญช

ถือหุ้นชาวต่าง

บฉันทะ(ในกรณ
อมอบฉนัทะซึง่
าบตัรประจําตวั
ระจําตวัประชา

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ข้อปฏิ

คณะกรรมการ
ท่ี 19กมุภาพนั
ห้เกิดขึน้แก่ผู้ ถื
ามโปร่งใส ชอ
สดงความเป็นผู้
บางรายอาจยงัไ
หรือหลกัฐานแ
นเหมาะสม 

ละหลักฐานแส
ห้ผู้ ถือหุ้นแสดง

ชุม 

ชาตไิทย 

งประเทศ 

ณีของสําเนาเอ
ได้กรอกข้อควา
ของผู้ ถือหุ้นหรื
าชน ใบขบัข่ี หรื

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ฏิบติัสําหรับการ

ตลาดหลกัทรัพ
นธ์ 2542 โดยมีว
อหุ้น ผู้ลงทนุ แ
อบธรรม และเป็
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้แ
ไม่คุ้นเคยกบัข้อ
แสดงความเป็น

สดงสทิธิในกา
หลกัฐานและป

 ใบลงทะเบี

 บตัรประจํา
พนกังานรัฐ

 หากมีการเ
 ใบสําคัญป

เดินทางท่ียั
อกสารจะต้องมี
ามถกูต้องครบถ
อหนงัสือเดินท
รอหนงัสือเดินท

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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รประชมุสามญั

พย์แห่งประเทศ
วตัถปุระสงค์เพื
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อ
ป็นประโยชน์ต่
แทนของผู้ ถือหุ้
อพึงปฏิบติัท่ีนํา
นผู้ ถือหุ้น หรือ

ารเข้าร่วมประ
ปฏิบติัในการเข้า

บียน 

าตวัของผู้ ถือหุ้น
ฐวิสาหกิจ) 
เปล่ียนช่ือหรือน
ประจําตัวคนต่
ยงัไมห่มดอาย ุ 
การรับรองสําเน
ถ้วนและลงลาย
าง (กรณีผู้มอบ
ทาง (กรณีผู้ รับม

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ญผู้ ถือหุ้นประจํา

ศไทย เร่ือง ข้อพ
พ่ือให้บริษัทจดท
องกบัทกุฝ่าย แ
ต่อผู้ ถือหุ้น บริษ
นท่ีมีสิทธิเข้าร่ว
ามาใช้ในการป
ผู้แทนของผู้ ถือ

ะชุม 
าร่วมประชมุผู้ ถื

เอกสารหรื

น (บตัรประจํา

นามสกลุ ให้แส
างด้าว หรือหน
 
นาถกูต้อง) 
ยมือช่ือผู้มอบฉั
บฉนัทะเป็นชาว
มอบฉนัทะเป็นช
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าปี 2558 

พึงปฏิบติัสําหร
ทะเบียนถือเป็น
และเพ่ือให้การ
ษัทฯ จึงเห็นคว
วมประชมุ เพ่ือ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้

ถือหุ้น ดงัตอ่ไป

รือหลักฐาน 

ตวัประชาชน ห

ดงหลกัฐานกา
นังสือเดินทาง

ฉนัทะและผู้ รับม
วตา่งประเทศ)ข
ชาวตา่งประเทศ

 

รับการจดัประช
นแนวทางปฏิบั
รประชุมผู้ ถือหุ้น
วรกําหนดให้มี
อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถื
 บริษัทฯ จึงขอ
าร่วมประชุมแ

ปนี ้

หรือบตัรข้าราช

รเปล่ียนแปลงน
 หรือเอกสารใ

มอบฉนัทะ 
ของผู้มอบฉนัทะ
ศ) ของผู้ รับมอบ

ชุมผู้ ถือหุ้นของ
ติัท่ีดี ซึง่จะเป็น
นของบริษัทจด
การตรวจสอบ
ถือปฏิบติัต่อไป
อสงวนสิทธิท่ีจะ
แต่ละรายตามที

ชการ หรือบตัร

นัน้ด้วย 
ใช้แทนหนังสือ

ะ  
บฉนัทะ 

ง
น
ด
บ
ป 
ะ
ท่ี

ข้อปฏิบัติส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8
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2. นิตบุิค
1.1 นิติ

หมายเหตุ
รับรองสําเ
พร้อมตรา

1.2 นิติ
หมายเหต
รับรองสํา
พร้อมตร
ท่ีจดัทําขึน้
ช่ือโดยโน

กรณีมอบ
 หนงัสือ
 สําเนา
 สําเนา
 

 

กา
ตา

2 กมุภา
จํากดัไว้3
 

 

บริ
En
888
โทร

ผู้เข้าร่ว

คคล 
ตบุิคคลที่จดท
ต ุในกรณีของสํา
เนาถกูต้องโดยก
าประทบับริษัท 

ตบุิคคลที่จดท
ตุ ในกรณีของส
เนาถกูต้องโดย
ราประทับบริษ
น้ในต่างประเท
ตารีพบับลคิ 

บฉันทะ(ในกรณ
อมอบฉนัทะซึง่
าหนงัสือรับรอง
าบตัรประชาชน

การมอบฉั
ารมอบและหนงั
ามประกาศกร
าพนัธ์ 2550 ได้
แบบ โดยให้ใช้

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

วมประชุม 

ทะเบียนในปร
าเนาเอกสารจะ
กรรมการผู้ มีอํา
 

ทะเบียนในต่าง
สําเนาเอกสารจ
ยกรรมการผู้ มีอํ
ษัท และหากเ
ทศ ควรมีการรับ

ณีของสําเนาเอ
ได้กรอกข้อควา
และลงลายมือชื
น หรือบตัรข้ารา

ฉันทะและวธีิก
งัสือมอบฉนัทะ
รมพัฒนาธุรกิ
้ กําหนดแบบขอ
แบบหนึง่แบบใ

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ระเทศไทย 
ะต้องมีการ
นาจลงนาม 

งประเทศ 
จะต้องมีการ
านาจลงนาม 
เป็นเอกสาร 
บรองลายมือ

อกสารจะต้องมี
ามถกูต้องครบถ
ช่ือรับรองโดยผู้
ชการ หรือใบอ

การมอบฉันทะ
ะ 
จการค้า เร่ือง
องหนงัสือมอบ
ใดท่ีได้แนบมาพ
 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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 ใบลงทะเบี
 หนงัสือรับ

การค้า กร
 บตัรประจํ

ของกรรมก
 หนงัสือมอ

ลายมือช่ือ
 หากมีการ

เปล่ียนแป
 บตัรประจํ

ของผู้ รับม
 หนงัสือรับ
 บตัรประจํ

ของกรรมก
 หนงัสือมอ

ลายมือช่ือ
 หากมีการ

เปล่ียนแป
 บตัรประจํ

ของผู้ รับม
การรับรองสําเน
ถ้วนและลงลาย
ผู้ มีอํานาจของนิ
นญุาตขบัข่ีของ

ะ 

ง กําหนดแบบ
บฉนัทะในการป
พร้อมหนงัสือเชิ

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

เอก
บียน 
บรองนิติบคุคลอ
ระทรวงพาณิชย์
าตวัหรือหนงัสื
การผู้ มีอํานาจใ
อบฉนัทะ ซึง่ได้ก
อผู้มอบฉนัทะ แ
รเปล่ียนช่ือหรือน
ปลงนัน้ด้วย 
าตวัหรือหนงัสื
อบฉนัทะ 
บรองนิติบคุคล 
าตวัหรือหนงัสื
การผู้ มีอํานาจใ
อบฉนัทะ ซึง่ได้ก
อผู้มอบฉนัทะแล
รเปล่ียนช่ือหรือน
ปลงนัน้ด้วย 
าตวัหรือหนงัสื
อบฉนัทะ 
นาถกูต้อง) 
ยมือช่ือผู้มอบฉั
นิติบคุคลของผู้ม
งผู้ รับมอบฉนัท

บหนังสือมอบฉ
ประชมุผู้จองหุ้น
ชิญประชมุในค
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กสารหรือหลัก

ออกให้ไมเ่กิน 3
ย์ 
อเดินทาง (กรณี
ในหนงัสือรับรอ
กรอกข้อความถ
และผู้ รับมอบฉนั
นามสกลุ ให้แส

อเดินทาง (กรณี

อเดินทาง(กรณี
ในหนงัสือรับรอ
กรอกข้อความถ
ละผู้ รับมอบฉนั
นามสกลุ ให้แส

อเดินทาง (กรณี

ฉนัทะและผู้ รับม
มอบฉนัทะ  
ทะ 

ฉันทะ (ฉบับท่ี
น และการประ
รัง้นีแ้ล้ว คือ 

 

กฐาน 

30วนั โดยกรมพ

ณีเป็นชาวตา่งป
องนิติบคุคล 
ถกูต้องครบถ้วน
นทะ  
สดงหลกัฐานกา

ณีเป็นชาวตา่งป

ณีเป็นชาวตา่งป
องนิติบคุคล 
ถกูต้องครบถ้วน
นทะ  
สดงหลกัฐานกา

ณีเป็นชาวตา่งป

มอบฉนัทะ 

ท่ี5) พ.ศ. 2550
ะชุมผู้ ถือหุ้นของ

พฒันาธุรกิจ

ประเทศ) 

นและลง

าร

ประเทศ)  

ระเทศ)  

นและลง

าร

ประเทศ)  

0 ลงวันที
งบริษัทมหาชน

ท่ี 
น
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แบบ 
แบบ ก. 

แบบ ข. 

แบบ ค. 

 
วธีิ

หม
คร

 

กา
เจ้

หนึง่ชัว่โม
 

สถ
 
 

 

บริ
En
888
โทร

 
หนังสือ
ซบัซ้อน 
หนงัสือม
ฉนัทะท่ี
เฉพาะก
แต่งตัง้ใ
เป็นผู้ รับ

ธีการมอบฉนัทะ
 ผู้ มอบฉันท

ไมส่ามารถ
 ผู้มอบฉนัท

ถกูต้องครบ
 ปิดอากรแส

ถกูต้องและ
 สง่หนงัสือม

ตามช่ือ-ท่ีอ
สํานกั
บริษั
เลขที

 หากผู้ รับมอ
ลงทะเบียน
เอกสารแล

มายเหต ุ บริษั
รบถ้วนเข้าร่วม

ารลงทะเบียนเข้
จ้าหน้าท่ีของบ
ง หรือตัง้แตเ่วล
 
ถานที่ประชุม

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ราย
มอบฉันทะแบ
 
มอบฉนัทะท่ีกํา
ละเอียด ชดัเจน
กรณีผู้ ถือหุ้ นเป
ให้คสัโตเดียน 
บฝากและดแูลห้

ะให้บคุคลอ่ืนเป็
ทะจะต้องมอบ
ถแบง่แยกจํานว
ทะโปรดกรอกรา
บถ้วน 
สตมป์ 20 บาท
ะมีผลผกูพนัทา
มอบฉนัทะฉบบั
อยูข่องบริษัท โด
กัเลขานกุารบริ
ัท พลงังานบริส
ท่ี 888อาคารไอ
อบฉนัทะมาด้ว
นอย่างน้อยล่ว
ะให้ทนัเวลาเร่ิม
ษัท พลังงานบริ
ประชมุเทา่นัน้ 

ข้าร่วมประชมุ 
บริษัทฯ จะเร่ิม
ลา 13.00นาฬิก

: ณ ห้องประช
เลขท่ี 1695 

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ยละเอียด 
บบทั่วไป ซึ่งเป็น

าหนดรายการต
นตายตวั 
ป็นผู้ ลงทุนต่า
 (Custodian) ใ
หุ้น 

ป็นผู้ รับมอบฉนั
บฉันทะให้ผู้ รับ
วนหุ้นให้ผู้ รับมอ
ายละเอียดในห

ทลงในหนงัสือม
างกฎหมาย 
บจริงพร้อมปิดอ
ดยจ่าหน้าซองถึ
รษัท  
สทุธ์ิ จํากดั (มห
อทาวเวอร์ ชัน้ 1
วยตนเอง ต้องนํ
วงหน้า 1ชั่วโมง
มประชมุ 
ริสุทธ์ิ จํากัด (ม
 

มรับลงทะเบีย
กาจนถงึกําหนด

ชมุวิภาวดีบอล
 ถนนพหลโยธิน
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นแบบท่ีง่ายไม

ต่างๆ ท่ีจะมอบ

งประเทศและ
ในประเทศไทย

นทะ 
บมอบฉันทะเพี
อบฉนัทะหลาย
หนงัสือมอบฉนัท

มอบฉนัทะ พร้

อาการแสตมป์แ
ถงึ 

หาชน) 
15ถนนวิภาวดีรั
นําหนงัสือมอบฉ
งก่อนการเร่ิมป

มหาชน) ขอสง

ยนผู้ ถือหุ้ น ณ
ดเวลาเร่ิมการป

รูม โรงแรมเซน็
น เขตจตจุกัร ก

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ม่ กรณีผู้ ถือหุ้

บ กรณีผู้ ถือหุ้
กรรมการอิส

ะ
ย

กรณี ท่ีผู้ ถื
แต่งตัง้คัสโ
เป็นผู้ รับฝา

พียงรายเดียว
คน เพ่ือแยกกา
ทะ และลงล

รอมทัง้ขีดฆา่ลง

และเอกสารประ

รังสติ แขวงจตจุั
ฉนัทะไปย่ืนตอ่
ประชุม เพ่ือให้

งวนสิทธิในกา

ณ สถานท่ีประ
ประชมุ  

นทารา แกรนด์ 
รุงเทพมหานค
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สาํหรับใช้
นต้องการมอบ

หุ้นต้องการมอบ
สระ ให้เป็นผู้ รับ
อหุ้ น เ ป็นผู้ ล
โตเดียน (Cus
กและดแูลหุ้น 

เป็นผู้ เข้าประ
ารลงคะแนนเสยี
ลายมือช่ือผู้มอบ

งวนัท่ีท่ีทําหนงัสื

ะกอบมาทางไป

จกัร เขตจตจุกัร
เจ้าหน้าท่ีของบ
ห้เจ้าหน้าท่ีของ

รอนุญาตให้เฉ

ชุมล่วงหน้าก

แอท เซ็นทรัล พ
ร10900 

 

ช้ในกรณี 
ฉนัทะแบบทัว่ไ

บฉันทะให้บุคค
บมอบฉนัทะ 
งทุนต่างประ

stodian) ในปร

ชุมและออกเสี
ยงได้ 
บฉนัทะและผู้ รับ

สือมอบฉนัทะดั

ปรษณีย์ลงทะเบี

ร กรุงเทพฯ109
บริษัทฯ ณ สถา
งบริษัทฯ ได้มีเ

ฉพาะผู้ มีเอกส

ก่อนการประชุ

พลาซา ลาดพร้

ไป 

คลอ่ืน หรือ

ะเทศและ
ระเทศไทย

สียงลงคะแนน

ับมอบฉนัทะให้

ดงักลา่ว เพ่ือให้

บียน 

00 
านท่ีประชมุเพ่ือ
เวลาตรวจสอบ

ารถูกต้องและ

ชุมไม่น้อยกว่า

ราว  

น  

ห้

ห้

อ
บ

ะ

า 
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บ ิ
ผู้ ถือหุ้นหรื

 

ห
กา

ในแต่ละ
ให้ผู้ ถือหุ้น
ทัง้นี ้บริษั

 

หล
ตา

จะนบัคะแ
ทัง้หมดขอ

ก่อ
ด้วย และ
สิทธิออกเ
ถดัไป 

 

บริ
En
888
โทร

การออกเสี
ริษัทฯ จะจัดเ
รือผู้ รับมอบฉนั

ลักกณฑ์การล
ารออกเสียงลง
วาระ  โดยจะ
นระบใุนบตัรลง
ษัทฯ ได้จดัให้มีค

1. มติของท่ีป
 กรณีป

เสียงเท
 ในกรณ

ตามท่ี
ละวาร

2. การออกเสี
มอบฉนัทะ

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมี
ผู้นัน้ออกน

ลักเกณฑ์การน
ามข้อบังคับข
แนนเสียงท่ีเห็น
องผู้ ถือหุ้น หรือ
อนเร่ิมประชมุ ป
งดออกเสียงขอ
เสียง จากนัน้ ป

หมายเหต ุ

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

สียงลงคะแนน
ตรียม “บัตรล
นทะใช้ระบลุงคะ

ลงคะแนนเสีย
คะแนน จะกระ
ะสอบถามทีล
งคะแนนท่ีแจก 
คนกลางร่วมทํา
ระชมุผู้ ถือหุ้นให
ปกติ ให้ถือคะแ
ทา่กนั ให้ประธ
ณีอ่ืน ซึ่งมีกฎห
ท่ีกําหนดนัน้ โด
ระ 
สียงลงคะแนนใ
ะเทา่นัน้ 
มีสว่นได้เสียเป็น
นอกห้องประชมุ

นับคะแนนเสีย
ของบริษัท ข้อ
นด้วย ไม่เห็นด้
อผู้ รับมอบฉนัทะ
ประธานฯ จะแจ
องผู้ ถือหุ้น หรือ
ประธานฯ จะแ

บริษัทฯ ล

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

นเและวธีิการน
ลงคะแนนเสี
ะแนนในบตัรลง

ยง 
ะทําโดยเปิดเผย
ะวาระในท่ีป
และชมืูอขึน้เพ่ื
าหน้าท่ีตรวจรับ
ห้ประกอบด้วย
แนนเสียงข้างม
ธานในท่ีประชมุ
หมาย และ/หรือ
ยประธานท่ีปร

ในกรณีมอบฉนั

นพิเศษในเร่ืองใ
มชัว่คราวได้ 

ยง 
 17กําหนดว่า
วย และงดออก
ะท่ีเข้าร่วมประช
จ้งให้ทราบวา่ บ
อ ผู้ รับมอบฉนัท
แจ้งผลการนบัค

ลงทะเบียนและน
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นับคะแนนเสีย
ยง” ไว้ให้ผู้ ถื
งคะแนนเสียงต

ย โดยประธาน
ระชุมว่า  มีผู้ ถื
อให้เจ้าหน้าท่ีข
บบตัรและนบัคะ
คะแนนเสียง ดั
มากของผู้ ถือหุ้น
มออกเสียงเพิ่มขึ
อข้อบงัคบัของบ
ระชมุจะแจ้งให้

นทะ ผู้ รับมอบฉ

ใด ห้ามมิให้ออ

า ผู้ ถือหุ้ นทุกค
กเสียงท่ีตรวจน
ชมุและมีสทิธิอ
บริษัทฯ จะนบัค
ทะออกจากหุ้น
คะแนนเสียงให้

นบัคะแนนเสีย

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ยง 
อหุ้ น ณ จุดลง
ตามวาระการปร

นท่ีประชมุจะเป็
ถือหุ้ นท่านใด
ของบริษัทเก็บแ
ะแนนเสียงในทุ
ดงัตอ่ไปนี ้
นท่ีมาประชุม แ
ขึน้อีกหนึง่เสียง
บริษัทกําหนดไ
ผู้ ถือหุ้นในท่ีปร

ฉนัทะจะต้องออ

กเสียงลงคะแน

คนมีคะแนนเสี
นบัจากบตัรลงค
ออกเสียง  
คะแนนเสียงแต
นทัง้หมดของผู้ ถื
ท่ีประชมุทราบ

งการประชมุผู้ ถื

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

งทะเบียนบริเ
ระชมุ 

นผู้ เสนอให้ผู้ ถื
 เห็นด้วย  ไม่
และรวบรวมบตั
กวาระการประ

และมีสิทธิออก
ง เป็นเสียงชีข้าด
ไว้แตกต่างกรณี
ระชมุรับทราบก

อกเสียงตามท่ี

นนในเร่ืองนัน้ แ

สียงเท่ากับหนึ
คะแนนเสียงใน

ตล่ะวาระ โดยวิ ี
ถือหุ้นหรือผู้ รับ
บในแต่ละวาระ

ถือหุ้นด้วยระบบ

 

วณทางเข้าห้อ

อหุ้นพิจารณาล
เห็นด้วย  หรือ
ตรทัง้หมดเพ่ือท
ะชมุ 

กเสียงลงคะแน
ด 
ณีปกติ ให้ดําเนิน
ก่อนการลงคะแ

ผู้มอบฉนัทะระ

และประธานท่ีป

นึ่งหุ้ นต่อหนึ่ง
นแต่ละวาระจา

ธีการหกัคะแน
บมอบฉันทะท่ีม
ะของการประชมุ

บ Bar-Code 

องประชุมเพ่ือ

ลงคะแนนเสียง
องดออกเสียง
ทําการตรวจนบั

นน ถ้ามีคะแนน

นการให้เป็นไป
แนนเสียงในแต

ะบไุว้ในหนงัสือ

ประชมุอาจเชิญ

เสียง บริษัทฯ
ากคะแนนเสียง

นนเสียงท่ีไม่เห็น
มาประชุมและมี
มก่อนเร่ิมวาระ

อ 

ง
ง  
บ 

น

ป
ต่

อ

ญ
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ง

น
มี
ะ
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บตั
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เพียงหนึง่

 

 

บริ
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โทร

ารออกเสียงล

 ผู้ ถือหุ้นหรื
การประชมุ
ผู้ รับมอบฉั
สําหรับวา
วาระท่ี 6 พิ
ลงคะแนนเ
เลือกตัง้กร

 สําหรับการ
หรืองดออก
ช่องท่ีเป็นค

 
ตัรเสีย 
ตัรหลกัฐานกา
เคร่ืองหมาย หรื
1. การออกเสี

ระหว่างนัน้
แล้ว และถู

2. เม่ือเจ้าหน้
การนับคะ
ลงคะแนนต

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีม
ผู้ ถือหุ้นท่ีก
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งคะแนนและ

อผู้ รับมอบฉนัท
ม โดยในแตล่ะแ
นัทะจะต้องใช้บ
ระท่ี 5 พิจาร
พิจารณาและแ
เสียงซึง่ระบช่ืุอ
รมการเป็นราย
รทําเคร่ืองหมา
กเสียงในแต่ละ
ความประสงค์ข

ารออกเสียงลง
รือ มากกวา่หนึง่
สียงลงคะแนน
น จะขอให้ผู้ ถือ
กต้องตรงกบัวา
าท่ีของบริษัททํ
ะแนนและแสด
ตอ่ท่ีประชมุในแ
มาเข้าร่วมประ
ลบัไปก่อนการ

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

การนับคะแน

ทะท่ีลงทะเบียน
แผน่นัน้จะระบชืุ
บตัรหลกัฐานก
ณาและแต่งตั ้
แต่งตัง้กรรมก
กรรมการ / บคุ
บคุคล 
ายลงบนบตัรล
ะวาระ โดยให้ผู้
ของทา่นเพียงช่อ

คะแนนท่ีมีการ
งช่อง หรือ เป็นก
จะกระทําโดย
อหุ้นท่ีงดออกเสี
าระท่ีกําลงัพิจา
ทําการรวบรวมบ
ดงผลสรุปคะแ
แตล่ะวาระ 
ะชุมจะมีสิทธิอ
รประชมุสิน้สดุนั
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นนเสียง 

นแล้ว จะได้รับ
ช่ือผู้ ถือหุ้นและ
ารออกเสียงลง
ตัง้กรรมการท่ีต
ารเข้าใหม่ 2 
คคลท่ีได้รับการ

งคะแนนเสียง 
ถือหุ้นทําเคร่ือง
องเดียวเทา่นัน้ 

รกาเคร่ืองหมา
การออกเสียงลง
เปิดเผย โดยป
สียง หรือไม่เห็น
ารณาให้แก่เจ้า
บตัรคะแนนเสยี
แนนเสียงทันที

อกเสียงลงคะ
นัน้ จะไมมี่สทิธิ

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

บตัรลงคะแนน
สทิธิออกเสียง 
คะแนนนีใ้ห้ถกู
ต้องออกตาม
คน เพิ่มเป็นก
เสนอช่ือเป็นกร

 ผู้ ถือหุ้นสามา
งหมายถกู ()
  

ายอ่ืนใดนอกจา
งคะแนนไมต่รงก
ประธานในท่ีปร
นด้วยชูมือขึน้ แ
หน้าท่ีของบริษั
ยงจากผู้ ถือหุ้นที
ในท่ีประชุม โ

แนนเฉพาะใน
ออกเสียงลงคะ
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นเสียงเป็นแผ่น
โดยถือวา่หนึ่งห
กต้องตรงกบัวา
วาระกลับเข้า
รรมการในคณ
รรมการแยกต่า

รถออกเสียงลง
) หรือ กากบาท

ากเคร่ืองหมาย
กบัวาระท่ีกําลงั
ระชุม หรือผู้ ท่ีด
และส่งบตัรลงค
ษัท 
ท่ีงดออกเสียงห ื
โดยประธานท่ี

นวาระท่ีเข้าร่วม
ะแนนในวาระท่ี

 

นพิมพ์สีขาวสําห
หุ้นมีหนึ่งเสียง 
ระ 
าดํารงตําแหน่
ณะกรรมการบ ิ
างหากจากกนัเพ

งคะแนนเห็นด้
ท () อย่างใดอ

ยถกู () หรือ
งพิจารณา จะถือ
ดําเนินการประ
คะแนนเสียงท่ีท

หรือไม่เห็นด้วยเ
ประชุมจะเป็น

มประชุมเท่านั ้
ยงัมิได้พิจารณ

หรับแต่ละวาระ
 ซึง่ผู้ ถือหุ้นและ

งอีกวาระและ
ริษัทจะใช้บัตร
พ่ือให้พิจารณา

วย ไม่เห็นด้วย
อย่างหนึ่งลงใน

 กากบาท ()
อเป็นบตัรเสีย 
ะชุมแทนอยู่ใน
ทําเคร่ืองหมาย

เสร็จแล้ว จะทํา
นผู้ สรุปผลการ

นัน้ สําหรับท่าน
ณา  

ะ
ะ
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ร
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 นับคะแ
หกัคะแ
และงดอ
ออกจา
ของผู้ ถื
เสียง 

 กรุณาส
วาระคืน
เม่ือเสร็จ

แส

 

บริ
En
888
โทร

 

 
แนนเสียงโดยวิธี
แนนเสียงท่ีไม่เห็น
ออกเสียงของผู้ ถือ
กจํานวนหุ้ นทัง้ห
ถือหุ้ น ท่ี มีสิท ธิอ

ส่งบัตรลงคะแนน
นต่อเจ้าหน้าท่ีบริ
จสิน้การประชมุ 

มาด้วยตนเอ

โต๊ะลงทะเบีย
มาด้วยตนเอ
(เร่ิม13.00น

ดงบตัรประจําต
ใบลงทะเบีย

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ขัน้ตอ

การ
ด้วย
อหุ้น
หมด
ออก

นทุก
ริษัท

อง 

ยน 
อง 
น.) 

ตวัและ 
น 

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

อนการเข้าร่วมป

 

บริษัท พลังง

บ
ก
ด้ว

ประธานเ

ประธานเสน

ประธานกลา่

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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ประชมุสามญัผู้

 
ผู้ถือหุ้น 

งานบริสุทธ์ิ จํ

บริษัทลงทะเบีย
การประชมุผู้ ถือ
วยระบบ Barc

ลงทะเบียน

เปิดประชมุ (เวล

นอวาระการปร

ลงคะแนนเสีย

นบัคะแนนเสี

าวสรุปผลลงคะ

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ถือหุ้นประจําปี

จาํกัด (มหาชน

ยน 
อหุ้น 
ode  

น 

ลา 14.00 น.) 

ระชมุตามลําดบั

ยง 

ยง 

ะแนนตอ่ท่ีประชุ

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

ป 2558 

น) 

ผู้

ผู้

ตรว

แสด
พร้อม

แล

ผู้ ต้
เห็
เสี
กร
ชมืู
บตั

บ 

ชมุ 

 

ผู้ได้รับมอบฉนัท

โต๊ะลงทะเบียน
ผู้ได้รับมอบฉนัท

(เร่ิม 13.00 น.

วจหนงัสือมอบฉ

ดงหนงัสือมอบฉ
มบตัรประจําตวั
ละผู้ รับมอบฉนั

ต้องการออกเสี
ห็นด้วย” หรือ 
สียง” ในวาระ
รอกบตัรลงคะแ
มือเพ่ือให้เจ้าห
ตรลงคะแนน 

ทะ 

น 
ทะ 
.) 

ฉนัทะ 

ฉนัทะ 
วผู้มอบ 
นทะ 

สียง “ไม่
 “งดออก
ะนัน้ๆ ให้
แนนและ
น้าท่ีเก็บ
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พล.อ.อ

คุณวุฒกิา
 ปริญ
 ปริญ
 ปริญ
 ปริญ
 ปริญ
 ปริญ
 M. E
 D.E
การอบรม
 หลกัสู
 หลกัสู
 หลกัสู

 
 

 

บริ
En
888
โทร

 

อ.ชัยนันท์ธร

ารศึกษาสูงสุด 
ญญาตรี วิศวกรร
ญญาตรี ศิลปศาส
ญญาตรี บริหารธุ
ญญาตรี บริหารธุ
ญญาบตัร วิทยาล
ญญาบตัร โรงเรีย
Eng. Asian Inst
ng.(Candidate)
มหลักสูตรกรรม
สตูร Director Ac
สตูร Audit Comm
สตูร Monitoring 

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

ข้อมูลก

รมสุจริต 

มศาสตร์บณัฑิต 
สตร์บณัฑิต (รัฐศ
ธรุกิจบณัฑิต (การ
ธรุกิจบณัฑิต(เกีย
ลยัป้องกนัราชอา
ยนเสนาธิการทหา
itute of Techno
) Asian Institute
มการ 
ccreditation Pro
mittee Program
 of the Quality o

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

กรรมการอสิระ

พล.อ.อ. ชัยนั
ที่อยู่ที่ติดต่อ:
บริษัท พลงังาน
แขวงจตจุกัร เข
โทรศพัท์ 02-5
วันที่ได้รับแต่
จาํนวนปีที่ดาํ
ตาํแหน่งปัจจุ
 กรรมการบ
 ประธานกร
การถือหุ้นในบ
 จํานวนหุ้
 ความสัมพั

 (เกียรตินิยมอนัด
ศาสตร์)มหาวิทย
รบริหารทัว่ไป)มห
รตินิยมอนัดบัหนึ
าณาจกัร กองบญั
ารเรือสถาบนัทห
logy   (A.I.T.) 

e of Technology

ogramรุ่นท่ี 67/25
m รุ่นท่ี 22/2551 จ
of Financial Rep

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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ะของบริษัทที่เ

นันท์ ธรรมสุจริต
:  
นบริสทุธ์ิ จํากดั (
ขตจตจุกัร กรุงเท
54-9238-42  แฟ

ตงตัง้เป็นกรรมก
ารงตาํแหน่งกรร
จุบัน 
บริษัท (อิสระ) 
รรมการตรวจสอบ
บริษัท (นบัรวมห้
หุ้น ณ สิน้ปี 2557
ันธ์ทางครอบคร

ดบัสอง) จฬุาลงก
าลยัรามคําแหง 
หาวิทยาลยัรามค
นึง่) มหาวิทยาลยั
ญชาการทหารสงูส
ารเรือขัน้สงู   

y (A.I.T.) 

550 จดัโดย สมา
จดัโดย สมาคมส่
porting รุ่นท่ี 16/

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

เป็นตัวแทนรับ

ต/ สญัชาติไทย  

(มหาชน)888 อา
ทพฯ 10900 
ฟกซ์ 02-554-924
การ : 7 สิงหาคม 
รมการ: 2ปี 8 เดื

บ 
 ก
 ป

หุ้นของคูส่มรส แล
7  : ไมมี่    /   จําน
รัวระหว่างผู้บริห

กรณ์มหาวิทยาลั

คําแหง 
ยสโุขทยัธรรมาธิร
สดุ (วปอ.2546) 

าคมสง่เสริมสถาบ
สง่เสริมสถาบนักร
/2555 จดัโดย สม

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

บมอบฉันทะ 

 / อาย6ุ4ปี 

คารไอทาวเวอร์ 

43 
 2555 
อน นบัจนถงึวนัป

กรรมการสรรหา 
ประธานคณะกรร
ละบตุรท่ียงัไมบ่ร
นวนหุ้นเพ่ิมขึน้ (ล
หาร:  ไม่มี 

ยั 

ราช 

บนักรรมการบริษั
รรมการบริษัทไทย
มาคมสง่เสริมสถ

 

ชัน้15 ถนนวิภาว

ประชมุผู้ ถือหุ้นป

รมการบริหารควา
รรลนิุติภาวะ) 
ลดลง)ในปี 2557

ษัทไทย (IOD) 
ย (IOD) 
ถาบนักรรมการบริ

วดีรังสติ  

ระจําปี 2558 

ามเส่ียง 

7 : ไมมี่ 

ริษัทไทย (IOD) 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9
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พล.อ.อ

บริษัท / ช่ือ
 บมจ.พลั
บริสุทธ์ิ 

 
 

 บมจ.ไฮโ

 สาํนักงา
กระทรว
 

การดาํรงตาํ
บมจ.ไฮโดร
การดาํรงตาํ
การดาํรงตาํ
ความสัมพัน
จาํนวนการ
 คณะก
 คณะก

 
 

 

 

บริ
En
888
โทร

.ชัยนันท์ธรร

อหน่วยงาน 
ลังงาน

โดรเทค็ 

านปลัด 
วงกลาโหม 

าแหน่งกรรมกา
รเทค็ : ประธาน
าแหน่งกรรมกา
าแหน่งกรรมกา
ันธ์ทางครอบคร
รเข้าร่วมประชุม
รรมการบริษัท 
รรมการตรวจส

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

รมสุจริต (ต่อ

ช่วงเวลา (พ.ศ
2557 -ปัจจบุนั 
 
 

2555 -2557 
 
2550 -ปัจจบุนั 

2549 - ปัจจบุนั 
 
2517 -ปัจจบุนั 

าร/ ผู้บริหาร ใน
นกรรมการตรวจ
าร/ ผู้บริหาร ใน
าร/ ผู้บริหาร ใน
รัวระหว่างกรรม
ม / การประชุมท
                    
สอบ 

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

อ) 
ประสบการณ

ศ.) 
 ประธาน
 กรรมก
 ประธ

(* ได้รับ
ความเสี
วนัท่ี 26
 กรรมก
 กรรมก
 ประธาน
 ประธาน
 กรรมก

  ข้าราชก

 วิศวกรโ

นบริษัทจดทะเบี
จสอบ, ประธาน
นบริษัทอ่ืน       
นบริษัทย่อยของ
มการ และผู้บริห
ทัง้หมดในปี 25
  :  6/6 ครัง้

:  8/8 ครัง้
 

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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ณ์การทาํงานใน
ตาํ

นกรรมการตรวจ
ารสรรหา 
าน *คณะกรรม
บการแตง่ตัง้เป็นป
ส่ียงตามมติของ
6 มกราคม 2558)
ารบริษัท (อิสระ)
ารตรวจสอบ 
นกรรมการตรวจ
นกรรมการสรรห
ารอิสระ 

การบํานาญ 

โครงสร้างอิสระ 

บียนอ่ืน 
นกรรมการสรรห
                    
งบริษัทฯ         
หาร 
57 
ง 
ง 

 คณะก
 คณะก

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

นระยะ 5 ปีย้อนห
แหน่ง 

สอบ 

มการบ ริหารค
ประธานคณะกรร
ท่ีประชุม ครัง้ท่ี 
) 
) 

สอบ 
าและพิจารณาค่

:1 บริษั
หาและพจิารณ
    :  ไม่มี 
    :  ไม่มี 

:  ไม่มี 

กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

หลัง 

ความ เสี่ ย ง  
รมการบริหาร
1/2558 เม่ือ





าตอบแทน 




 
 

ษัทได้แก่ 
าค่าตอบแทน, 

า 
รความเส่ียง 

 

ประเภ
 ธุรกิจผลติและจํ
 ธุรกิจผลติและ
กระแสไฟฟ้าจ

 รับก่อสร้างและ
งานวิศวกรรมสิ
1. ระบบผลตินํ
2. ระบบบําบดั
3. ระบบกําจดั
4. การแปรรูปว
ให้เป็นพลงังาน

 หนว่ยงานราชก
 
 

กรรมการอิสระ

:  1/1 
:  1/1 

ภทธุรกิจ 
จําหนา่ยไบโอดีเซล
ะจําหนา่ย
ากพลงังานทดแท

ะรับบริหารจดักา
สิง่แวดล้อม ได้แก
นํา้  
ดนํา้เสีย  
ขยะ  
วสัดเุหลือใช้ 
นทดแทน 
การ 

ะ 

 ครัง้  
 ครัง้ 

ล 

ทน 

าร
ก่  
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ม.ร

คุณวุฒกิ
 ปริญ
 ปริญ

การอบร
 หลกั
 หลกั

บริษัท
 
 บมจ.พ

 

 สาํนักง
ม.ร.ว. 

การดาํรง
การดาํรง
การดาํรง
ความสัม
จาํนวนก
 คณะ
 คณะ

 
 
 
 
 

 

บริ
En
888
โทร

 
ร.ว.บวรฉัตร

การศึกษาสูงสุด 
ญญาโท ศิลปศาส
ญญาตรี นิติศาสต

รมหลักสูตรกรร
กสตูร Director A
กสตูรAudit Com

ัท / ช่ือหน่วยงาน

พลังงานบริสุทธ์ิ 

งานกฎหมาย 
 บวรฉัตร 
งตาํแหน่งกรรม
งตาํแหน่งกรรม
งตาํแหน่งกรรม
มพันธ์ทางครอบ
การเข้าร่วมประ
ะกรรมการบริษั
ะกรรมการตรว

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

 ฉัตรชัย 

 
สตร์มหาบณัฑิต 
ตร์บณัฑิตมหาวิท

รมการ 
Accreditation Pr
mmittee Program

น ช

 2557- ปั
 
2553 – 
 
2542 - 

มการ/ ผู้บริหาร 
มการ/ ผู้บริหาร 
มการ/ ผู้บริหาร 
บครัวระหว่างกร
ชุม / การประชุ
ษัท                 
จสอบ 

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ม.ร.ว. บวรฉั
ที่อยู่ที่ติดต่อ
บริษัท พลงังา
แขวงจตจุกัร 
โทรศพัท์ 02-
วันที่ได้รับแ
จาํนวนปีที่ดํ
ตาํแหน่งปัจ
 กรรมการ
 กรรมการ

การถือหุ้นใน
 จํานวนหุ้น
 ความสัมพ

มหาวิทยาลยัราช
ทยาลยัรามคําแห

rogram  รุ่นท่ี 98
mรุ่นท่ี 41/2555 จ

ประสบการ
ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 
ปัจจบุนั 

 ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 ในบริษัทจดทะ
 ในบริษัทอ่ืน   
 ในบริษัทย่อยข
รรมการ และผู้บ
ชุมทัง้หมดในปี 2
      :  6/6 ครั้

:  8/8 ครั้

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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ฉัตร ฉัตรชัย/ สญั
อ:  
านบริสทุธ์ิ จํากดั
เขตจตจุกัร กรุงเ
554-9238-42  แ
ต่งตัง้เป็นกรรม
ดาํรงตาํแหน่งกร
จุบัน 
รบริษัท / กรรมกา
รตรวจสอบ 

นบริษัท (นบัรวม
น ณ สิน้ปี 2557 
พันธ์ทางครอบค

ชภฏัพระนคร 
หง 

8/2555 จดัโดย ส
จดัโดย สมาคมส่
รณ์การทาํงานใน

ตาํ

 ประธานคณ
 กรรมการบริห
 กรรมการบริษ
 กรรมการตรว
 ผู้ อํานวยการ

ะเบียนอ่ืน 
                 
ของบริษัทฯ   
บริหาร 
2557 
รัง้ 
รัง้ 

 คณะ
 คณะ

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

ญัชาติไทย  /อายุ

 (มหาชน)888 อ
เทพฯ 10900 
แฟกซ์ 02-554-92
มการ : 26พฤศจิก
รรมการ: 4 ปี 4 

ารอิสระ 

มหุ้นของคูส่มรส แ
  : ไมมี่    /   จําน
ครัวระหว่างผู้บริ

สมาคมสง่เสริมสถ
ง่เสริมสถาบนักร
นระยะ 5 ปีย้อน
าแหน่ง 

ะกรรมการสรรหา
หารความเสี่ยง 
ษัท / กรรมการอิส
วจสอบ 
ร 

:  ไม่มี 
:  ไม่มี 
:  ไม่มี 
:  ไม่มี 

กรรมการสรรห
กรรมการบริหา

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

ย ุ54 ปี 

าคารไอทาวเวอร์

243 
กายน 2553 
เดือน นบัจนถงึวั

 ประธาน
 กรรมกา

และบตุรท่ียงัไมบ่
นวนหุ้นเพ่ิมขึน้ (ล
ริหาร:  ไม่มี 

ถาบนักรรมการบ
รรมการบริษัทไทย
นหลัง 

า  ธรุกิจผ
 ธรุกิจผ

พลงังา
 

สระ 

 ให้บริก

หา 
ารความเส่ียง 

 

ร์ ชัน้15 ถนนวิภา

นัประชมุผู้ ถือหุ้น

นคณะกรรมการส
ารบริหารความเสี

บรรลนิุติภาวะ) 
ลดลง)ในปี 2557

บริษัทไทย (IOD) 
ย (IOD) 

ประเภทธุร
  

ผลิตและจําหน่ายไ
ผลิตและจําหน่ายก
านทดแทน 

การเป็นท่ีปรึกษาก

:  1/
:  1/

าวดีรังสติ  

นประจําปี 2558 

สรรหา 
ส่ียง 

 : ไมมี่ 

 

รกจิ 

ไบโอดีเซล 
กระแสไฟฟ้า จาก

กฎหมาย 

1 ครัง้  
1 ครัง้ 

ก
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สิง่ท่ีสง่มา
สิง่ท่ีสง่มา
 
สิง่ท่ีสง่มา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริ
En
888
โทร

หนงั

าด้วยลําดบัท่ี10
าด้วยลําดบัท่ี 1

  
าด้วยลําดบัท่ี 1

  
   

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

งสือมอบฉนัทะ

0.1 หนงัสือมอ
0.2 หนงัสือมอ

 
0.3 หนงัสือมอ

 
 

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ะแบบ ก. ข. และ

อบฉนัทะแบบ ก
อบฉนัทะแบบ ข
  
อบฉนัทะแบบ 
  
  

 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท

 
หน้าท่ี 61/71

ะ ค.  (สิง่ท่ีสง่ม

ก. เป็นหนงัสื
ข. เป็นหนงัสื

ท่ีละเอียด
ค. เป็นแบบที

แตง่ตัง้ให้
และดแูลห้

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

มาด้วย ลําดบัท่ี

สือมอบฉนัทะแ
สือมอบฉนัทะท่ี
ด ชดัเจนตายตวั
ท่ีใช้เฉพาะกรณี
ห้คสัโตเดียน (C
หุ้น 

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

ส่ิง

 10.1, 10.2  แ

แบบทัว่ไป ซึง่เป็
กําหนดรายกา
ว 
ณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ล

ustodian) ในป

 

ที่ส่งมาด้วย

และ 10.3) 

ปนแบบท่ีง่ายไม
รตา่งๆ ท่ีจะมอ

ลงทนุตา่งประเ
ประเทศไทยเป็น

ลาํดบัที่ 10 

มซ่บัซ้อน 
อบฉนัทะ 

เทศและ 
นผู้ รับฝาก 

หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล�าดับที่ 10.1, 10.2 และ 10.3)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 10
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อากรแส

20 บา
 

 
 
อยูบ้่านเล
อําเภอ/เข
 
โดยถือหุ้น
 
 
 
 
อยูบ้่านเล
อําเภอ/เข
 
อยูบ้่านเล
อําเภอ/เข
 
อยูบ้่านเล
อําเภอ/เข
 
ประชมุสา
เซ็นทารา
หรือที่จะพึ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเห
หุ้นให้ผู้ รับมอ

 

บริ
En
888
โทร

สตมป์ 
าท 

 

 

(1) ข้าพเจ้า  
ลขท่ี  
ต  

(2)  เป็นผู้ ถือห
นจํานวนทัง้สิน้ร

หุ้นส
หุ้นบุ ิ

(3) ขอมอบฉั
(1)   

ลขท่ี  
ต  

(2)   
ลขท่ี  
ต  

(3)   
ลขท่ี  
ต  
คนหนึ่งคนใด

ามญัผู้ ถือหุ้นป
 แกรนด์ แอท 
พึงเล่ือนไปในวั
กิจการใดท่ีผู้

ตุผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนั
อบฉนัทะหลายคนเ

ริษทั พลงัง
nergy Abso
8อาคารไอทาวเวอ
รศัพท์ 02-554-923

 
 ถ
 จงั

หุ้นของบริษัทพ
รวม  
ามญั  
บริุมสทิธิ 
ฉนัทะให้ 

ดเพียงคนเดียว
ระจําปี 2558ใ
 เซ็นทรัล พลา
วนัเวลาและสถ
รับมอบฉนัทะก

นทะจะต้องมอบฉนั
เพ่ือแยกการลงคะแ

งานบริสุท
olute Public
ร์ ช้ัน15ถนนวภิาว
38-42      แฟกซ์ 0

ห

เ

นน  
งัหวดั 
พลังงานบริสุท

 หุ้นแ
 หุ้น 
 หุ้น 

 ถนน  
 จงัหวดั 

 ถนน  
 จงัหวดั 

 ถนน  
 จงัหวดั 

วเป็นผู้แทนของ
ในวันท่ี 22เมษ
าซา ลาดพร้าว
ถานที่อ่ืนด้วย 
กระทําไปในกา

นทะให้ผู้ รับมอบฉนั
แนนเสียงได้ 

ทธ์ิ จาํกดั (ม
c Company
วดรัีงสิต แขวงจตุ
02-554-9243      ท
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หนังสือมอบ

เขียนท่ี 

ทธ์ิ จาํกัด (มหา
และออกเสียงล
และออกเสียงล
และออกเสียงล

งข้าพเจ้า เพ่ือเข
ษายน 2558เว
ว เลขท่ี 1695ถ

รประชมุนัน้ ให้

ลงช่ือ  
(  

ลงช่ือ  
(  

ลงช่ือ  
(  

ลงช่ือ  
(  

นทะเพียงรายเดียว

มหาชน) 
y Limited 
ตุจกัร เขตจตุจักร 
ทะเบยีนเลขที ่010

1 

บฉันทะแบบ

วนัท่ี  เดื

 ตําบ
รหสัไ

าชน) 
งคะแนนได้เทา่
ลงคะแนนได้เท่
ลงคะแนนได้เท่

อาย ุ 
 ตําบล/
รหสัไป
อาย ุ 
 ตําบล/
รหสัไป
อาย ุ 
 ตําบล/
รหสัไป

ข้าประชมุและอ
วลา14.00น. ณ
ถนนพหลโยธิน

ห้ถือเสมือนวา่ข้

เป็นผู้ เข้าประชุมแล

 กรุงเทพฯ 10900 
07551000061 

 ก. 

ดือน  
 สญัชาติ 

บล/แขวง  
ไปรษณีย์  

ากบั  
ากบั  
ากบั  

/แขวง 
รษณีย์  

/แขวง 
รษณีย์  

/แขวง 
รษณีย์  
ออกเสียงลงคะ
ณ ห้องประชุม
น เขตจตุจักร ก

าพเจ้าได้กระทํ

ละออกเสียงลงคะแ

 

 พ.ศ.  

 
  

  

ะแนนแทนข้าพ
มวิภาวดีบอลรูม
กรุงเทพมหานค

าเองทกุประกา

 ผู้ม
 ) 

 ผู้ รับม
 ) 

 ผู้ รับม
 ) 

 ผู้ รับม
 ) 

แนนไม่สามารถแบ

สิง่ท่ีสง่มาด้วย

 

 
 
 
 
 

 เสียง ดงันี ้
 เสียง 
 เสียง 

 ปี 
 

หรือ 
 ปี 

 
หรือ 

 ปี 
 
 

พเจ้าในการ
ม โรงแรม
คร 10900

าร 

มอบฉนัทะ 

มอบฉนัทะ 

มอบฉนัทะ 

มอบฉนัทะ 

บ่งแยกจํานวน

ลําดบัท่ี 10.1  
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หน้าท่ี 63/71 

 
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   
 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาติ  
อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 □(1)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 □(2) พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต อาย ุ 64..................... ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี บริษัทพลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 15  ถนน วิภาวดีรังสติ   
ตําบล/แขวง   จตจุกัร   .อําเภอ/เขต   จตจุกัร     จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร.. รหสัไปรษณีย์.....10900 หรือ 
 □ (3)  หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั อาย ุ 54........................ ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี บริษัทพลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 15  ถนน วิภาวดีรังสติ   
ตําบล/แขวง   จตจุกัร   .อําเภอ/เขต   จตจุกัร     จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย์....10900  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558ในวันท่ี 22เมษายน 2558เวลา14.00น.ณห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900หรือท่ี
จะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 □วาระที่ 1 เพ่ือพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
18เมษายน 2557 

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 10.2 
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□วาระที่ 2 เพ่ือพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2557 และรายงาน

ประจาํปี 2557 ของบริษัทฯ 
                   - เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้-       
 
□วาระที่ 3 เพ่ือพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2557  

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

□วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 
และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

□วาระที่ 5 พจิารณาและแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

 □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ  นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ   
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นายบรรณรัตน์ พิชญากร     
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ  นายสธุรรม สง่ศิริ    
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

□วาระที่ 6 พจิารณาและแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 2 คน เพิ่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ช่ือกรรมการ  นายสมบรูณ์ อาหนุยั     

□ เหน็ด้วย  □ไมเ่หน็ด้วย  □งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ  นายกษิดิศ อชันนัท์     
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 
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□วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

□วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2558 
และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่
การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี
เหน็สมควร 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ี ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ 
(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
(2) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัทพลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2558วัน ท่ี22เมษายน  2558เวลา14.00น .ณ  ห้องประชุม 
วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)  
 ช่ือกรรมการ   
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ   
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ   
 □ เหน็ด้วย □ ไมเ่หน็ด้วย □ งดออกเสียง 
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โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สําหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้) 

 เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   
 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาติ  
อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)     อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 □ (2) พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต อาย ุ 64                            ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี บริษัทพลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 15  ถนน วิภาวดีรังสติ   
ตําบล/แขวง   จตจุกัร   .อําเภอ/เขต   จตจุกัร     จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย์ ..10900 หรือ 
 □ (3)  หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั อาย ุ 54..........................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี บริษัทพลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 15  ถนน วิภาวดีรังสติ   
ตําบล/แขวง   จตจุกัร   .อําเภอ/เขต   จตจุกัร     จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย์....10900  
  

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558ในวนัท่ี 22เมษายน 2558เวลา14.00น. ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ี
จะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 
 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 □ มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 □ มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 □ หุ้นสามญั   หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
 □ หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด  เสียง 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 10.3 
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 □วาระที่ 1 เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557  ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 18 เมษายน 2557 

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 
□วาระที่ 2 เพ่ือพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2557 และรายงาน

ประจาํปี 2557 ของบริษัทฯ 
                   - เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้-       
□วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

□ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 
และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 
□วาระที่ 5 พจิารณาและแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 
 □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ  นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ        
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 
 ช่ือกรรมการ  ....นายบรรณรัตน์ พิชญากร    
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 
  ช่ือกรรมการ  .นายสธุรรม สง่ศิริ   
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

□วาระที่ 6 พจิารณาและแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 2 คน เพิ่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   ช่ือกรรมการ  นายสมบรูณ์ อาหนุยั     
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 
  ช่ือกรรมการ  นายกษิดิศ อชันนัท์    
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 
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□วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 
   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

□วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2558 
และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 

   □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี 
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
(2) หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(5) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทพลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558ในวนัท่ี22เมษายน 2558เวลา14.00น.ณห้องประชุมวิภาวดี
บอลรูม  โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์  แอท  เซ็นทรัล พลาซา  ลาดพร้าว  เลขท่ี  1695 ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □(ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □(ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □(ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง   
   □(ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

 □ วาระท่ี   เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)  
 ช่ือกรรมการ   
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

 ช่ือกรรมการ   
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 

 ช่ือกรรมการ   
   □เหน็ด้วย  เสียง □ไมเ่หน็ด้วย  เสียง □งดออกเสียง  เสียง 
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