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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 1 : ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 1 
 

รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั $งที� 2/2557 
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชั �น เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 
 

วนัเวลาและสถานที� : วนัที� 9 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 – 10.30 น. 
 : หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที� 26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ   
  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ประธานที�ประชุม   :   นายภาณุ ศตีสิาร    ประธานกรรมการบรษิทั 
เลขานุการที�ประชุม :   นางชุตนินัท ์กจิสาํเรจ็ กรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทั 
 

กรรมการบริษทัที�เข้ารว่มประชุม 
1. นายภาณุ   ศตีสิาร   ประธานกรรมการบรษิทั (ทาํหน้าที�ประธานที�ประชุม) 
2. นายพระนาย  กงัวาลรตัน์  กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
3. นายอณัณพ พุ่มกุมาร   กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าที�ฝา่ยปฏบิตักิาร 
4. นางชุตนินัท ์ กจิสาํเรจ็   กรรมการบรษิทั / เลขานุการบรษิทั 

 

กรรมการบริษทัที�ไม่ได้เข้ารว่มประชุม 
1. นายสวุทิย ์  สงิหจนัทร ์  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพทิยาธร   มฤทุสาธร  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวรพงศ ์ จาํจด   กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวอนงค ์  พานิชเจรญินาน  กรรมการบรษิทั 

 

ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากบริษทั เพาเวอร ์โซลูชั �น เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 
1. นางสาวกาญน์ธรีา ไทยคง   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากบริษทัที�ปรกึษาทางการเงิน – บมจ. หลกัทรพัยโ์นมูระ พฒันสิน 
1. นายศติ  ตนัศริ ิ
2. นางสาวณิลาภา ตรวีชิชุกร 

 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม : นางชุตนินัท ์กจิสาํเรจ็ กรรมการบรษิทั / เลขานุการบรษิทั 
 

เริ�มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายภาณุ ศตีสิาร ทาํหน้าที�เป็นประธานการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทุกท่าน เพื�อเขา้สูก่ารประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครั 7งที� 2/2557 ของ บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูั �น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และไดแ้ถลงใหท้ี�ประชุมทราบว่า 

• มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวนทั 7งสิ7น 8 ราย 
• มผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม จาํนวนทั 7งสิ7น 21 ราย 
• มผีูถ้อืหุน้ที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวนทั 7งสิ7น 25 ราย 
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ดงันั 7น รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชุมทั 7งสิ7น 29 ราย นับจํานวนหุน้รวมกนัไดท้ั 7งสิ7น 1,654,700,000 

หุน้ คดิเป็น ร้อยละ 94.55 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั 7งหมดของบรษิัท ซึ�งมากกว่ารอ้ยละ 50 ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

 ประธานฯ ไดแ้นะนํากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และบรษิทัที�ปรกึษาทางการเงนิ จากนั 7นไดช้ี7แจงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุ้น
เกี�ยวกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนดงันี7คอื ในการออกเสยีงลงคะแนน หุน้แต่ละหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ�งเสยีง และการลงคะแนน
เสยีงกระทาํโดยการลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะวาระการประชุมที�เป็นการพจิารณาอนุมตัเิท่านั 7น และไดแ้จง้ให้
ที�ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั 7นๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมที�ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็แจง้ชื�อและนามสกุลใหท้ี�ประชุมทราบก่อน
ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทุกครั 7ง  ทั 7งนี7 การประชุมในครั 7งนี7มวีาระลงคะแนนเสยีงทั 7งสิ7น 2 วาระ 

หลงัจากนั 7น ประธานฯ จงึขอใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิทัฯ ชี7แจงวธิกีารลงคะแนนเสยีงและนบัคะแนนเสยีงต่อที�ประชุม 

เจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ แจง้ใหท้ี�ประชุมทราบเกี�ยวกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ดงันี7 
1. การออกเสยีงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 เสยีง 
2. ผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ�ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

 

ทั 7งนี7 การลงมติในแต่ละระเบยีบวาระผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงให้ยกมอืขึ7น 
เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบรษิัทฯ รบับตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะดงักล่าว และถือว่าผู้ถอืหุน้ที�ไม่ได้ยกมอืในที�
ประชุมมมีตอินุมตัติามที�ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาลงมต ิ หลงัจากนั 7นเจา้หน้าที�จะนําคะแนนเสยีงที�ไม่เหน็ดว้ย งด
ออกเสยีง และจากบตัรเสยี มาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมติ
ของที�ประชุม จะถอืตามคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี7 เพื�อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิี�ดใีนการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานฯ ได้
ใหเ้จา้หน้าที�บรษิทัฯ นับคะแนนเสยีงและเปิดเผยคะแนนโดยทนัทต่ีอที�ประชุมผู้ถอืหุน้ และในส่วนของการเกบ็หลกัฐานบตัร
ลงคะแนนนั 7น บรษิทัฯ จะเกบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงไวเ้ป็นหลกัฐานเท่านั 7น 

หลงัจากนั 7น ประธานฯ ไดข้อใหท้ี�ประชุมพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี7 
 

วาระที� 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 

 ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2557 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 29 
เมษายน 2557 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

 หลงัจากนั 7น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามและแสดงขอ้คดิเหน็ ปรากฏว่าไม่มคีําถาม ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที�ไม่เหน็ดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงที�บรษิทัจดัให ้
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มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจํานวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,654,700,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 2 พิจารณาและอนุมติัการขายหุ้นทั $งหมดในบริษทั กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จาํกดั 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบว่า ตามที�มผีูใ้หค้วามสนใจเขา้มาเสนอขอซื7อโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ของบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จาํกดั ประกอบกบับรษิทัฯ มคีวามจําเป็นต้องใชเ้งนิลงทุนเพื�อรองรบัการขยายโรงไฟฟ้า
พลงังานชวีมวล รวมถงึโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอื�นๆ ที�อยู่ระหว่างการพจิารณาอนุมตัริบัซื7อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 บรษิทัฯ จงึไดท้าํการเจรจากบัผูส้นใจซื7อโครงการโดยไดข้อ้สรุปการซื7อขายหุน้ ซึ�งบรษิทัฯ จะทาํการขายหุน้ทั 7งหมดใน
บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จํากดั จํานวน 299,994 หุน้ พรอ้มกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยดงักล่าวอกีจํานวน 6 หุน้ รวม
เป็นจาํนวน 300,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่บรษิทั ซุปเปอร ์สปีด คอนสตรคัชั �น จาํกดั ซึ�งไม่มคีวามเกี�ยว
โยงกบับรษิทัฯ ในราคา 125 ลา้นบาท หกัลบดว้ยยอดเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จํากดั 
ณ ภายใน 1 วนัก่อนวนัที�บรษิทัฯ จะไดร้บัชาํระเงนิค่าหุน้ โดยทางผูซ้ื7อรบัทราบว่า บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จํากดั จะ
ทาํการจ่ายเงนิปนัผลเป็นจาํนวน 11,367,000 บาท และบรษิทัฯ ตกลงที�จะวางหลกัประกนัเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 12 ลา้นบาท 
สาํหรบัการปฏบิตัติามเงื�อนไขบงัคบัหลงัตามสญัญาซื7อขายหุน้ใหส้าํเรจ็ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 ทั 7งนี7 บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
300,000 หุน้ โดยบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชั �น เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) ถอืหุน้อยู่ทั 7งสิ7น 299,994 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.998  
บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จาํกดั มสีญัญาซื7อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กําลงัการผลติ 0.952 เมกะวตัต์ มกีาร
ลงทุนโครงการทั 7งสิ7น 85 ลา้นบาท และที�ดนิอกีประมาณ 5 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิลงทุนทั 7งสิ7นประมาณ 90 ลา้นบาท โดยเงนิ
ลงทุนมาจากทุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท และเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิจาํนวน 63 ลา้นบาท ผลประกอบในปี 2556 มกีําไรสุทธ ิ
8.85 ลา้นบาท และมภีาระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2557 ตามงบการเงนิภายในของบรษิทัเท่ากบั 
56.70 ลา้นบาท 

 จากรายละเอยีดดงัที�กล่าวมาขา้งต้น คณะกรรมการบรษิทัไดม้คีวามเหน็สมควรขายหุน้สามญัในบรษิทัย่อยดงักล่าว 
ตามมตอินุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั 7งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2557 

 หลงัจากนั 7น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงขอ้คดิเหน็ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม
หรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารขายหุน้ทั 7งหมดในบรษิทั กรนี ไบ-โอ 
มหาสารคาม จาํกดั  และอนุมตักิารมอบอาํนาจใหก้รรมการผูม้อีาํนาจของบรษิทัและ/หรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ ี
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อํานาจของบรษิัท เป็นผู้มอีํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นหรอืเกี�ยวขอ้งกบัการขายหุ้นทั 7งหมดในบรษิัท กรนี ไบ-โอ 
มหาสารคาม จาํกดั โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที�ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงที�บรษิทัจดัให ้

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจํานวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง อนุมตักิารขายหุน้ทั 7งหมดในบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จํากดั และอนุมตักิารมอบอํานาจให้
กรรมการผูม้อีาํนาจของบรษิทัและ/หรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้อีาํนาจของบรษิทั เป็นผูม้อีํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ ที�จาํเป็นหรอืเกี�ยวขอ้งกบัการขายหุน้ทั 7งหมดในบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จาํกดั ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,654,700,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 3 พิจารณาเรื�องอื�นๆ 

ไม่มกีารเสนอเรื�องอื�นใดใหท้ี�ประชุมพจิารณา 
 

 ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ กล่าวเชญิใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที�สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ขอ้คดิเหน็ต่างๆ ที�เป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อ
บรษิทั และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 
 

 
 (นายภาณุ  ศตีสิาร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั 
 

รบัรองถูกตอ้ง   

 

  

(นางชุตนินัท ์ กจิสาํเรจ็)   
กรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทั   

 


