
 

 

- 1 - 
 
 
 

ทะเบียนเลขที่  0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 
ส ำนักงำนใหญ่ อำคำรพีเอสท ีเลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983 
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัเวลาและสถานท่ี : วนัที ่29 เมษายน 2558  เวลา 09.30 – 11.45 น. 
 : ห้องประชุมวิภาดา ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 
ประธานท่ีประชุม   :   นายภาณุ ศตีสิาร    ประธานกรรมการบรษิทั 
เลขานุการท่ีประชุม :   นางชตุนินัท์ กจิส าเรจ็ กรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทั 
 
กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายภาณุ   ศตีสิาร   ประธานกรรมการบรษิทั (ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุ) 
2. นายพระนาย  กงัวาลรตัน์  กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายอณัณพ พุ่มกมุาร   กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
4. นางสาวอนงค ์  พานิชเจรญินาน  กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
5. นางชตุนินัท์  กจิส าเรจ็   กรรมการบรษิทั / เลขานุการบรษิทั 
6. นายสวุทิย์   สงิหจนัทร ์  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพทิยาธร   มฤทุสาธร  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด   กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุมจากบริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

1. นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท   ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
2. นางสาวกาญน์ธรีา ไทยคง   นกัลงทุนสมัพนัธ์ (IR) 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุมจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

1. คณุพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ 
2. คณุสเุมธา  เบญจประยูรศกัดิ ์
3. คณุวนิต  ลนีะนิธกิลุ 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุมจากบริษทั ส านักกฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 

1. คณุธรรมรตัน์ หอบญุมาสทุธิ ์
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ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม : นางชตุนินัท์ กจิส าเรจ็ กรรมการบรษิทั / เลขานุการบรษิทั 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 
นางสาวมนญัญา นิ่มมาศ เจา้หน้าทีข่องบรษิทั ไดก้ล่าวชีแ้จงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ดงันี้ 
 
 จากการรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดย

วธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเมื่อวนัที่ 16 มนีาคม 2558 มผีูถ้ือหุ้นที่ไดร้บัสทิธิเขา้ร่วมประชุมทัง้สิ้นจ านวน 6,879 ราย 
รวมเป็นจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจ านวน 2,200,000,000 หุน้ 

 การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2558 ในครัง้นี้ มวีาระการประชุมรวมทัง้สิ้น 7 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสยีงจ านวน 6 
วาระ และวาระพจิารณารบัทราบจ านวน 1 วาระ ดงัรายละเอยีดทีป่รากฎตามหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมที่ไดน้ าส่งให้ผูถ้ือหุ้น
ทุกรายแลว้กอ่นการประชมุ 

 ในการอภปิราย เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบนัทกึรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกต้อง ให้ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะอภปิรายกล่าวแสดง 
ชือ่และนามสกลุ ใหท้ีป่ระชมุทราบ แลว้จงึอภปิรายในเนื้อหาตามวาระนัน้ๆ  โดยก่อนจะมกีารลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ 
จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  และหลงัจากผูถ้ือหุ้นแต่ละ
รายจบการอภปิรายเรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ระบรุายละเอยีดชือ่ นามสกลุ ของผูถ้อืหุ้นหรอืผูม้อบฉนัทะ ลงในกระดาษโน้ต
ทีเ่จา้หน้าทีข่องบรษิทัน าไปมอบให ้เพื่อใหก้ารบนัทกึรายงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีง และการลงคะแนนกระท าโดยการลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนเฉพาะวาระการประชมุทีเ่ป็นการพจิารณาอนุมตัแิละวาระรบัรองรายงานการประชมุ  โดยผูถ้ือหุ้น 1 ราย มสีทิธิออก
เสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง พรอ้มลงนามก ากบัในบตัรลงคะแนน 

 ในการนับคะแนนเสยีง เพื่อความสะดวกรวดเรว็ กรณีที่ไม่มีผูแ้สดงความคดิเห็นคดัคา้นหรอืงดออกเสยีงให้ถือว่าที่ประชุม
เหน็ชอบหรอือนุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ และกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนคดัคา้น
หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้แสดงตนและสง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบรษิทั เพื่อน าคะแนนเสยีงที่
ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืจากบตัรเสยี มาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออก
เสยีงลงคะแนน  และภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้วางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไวบ้นโต๊ะ เพื่อทีบ่รษิทัจะไดเ้กบ็บตัร
ลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน ส าหรบัใชเ้ป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงในอนาคต 

 
ต่อจากนัน้ นางสาวมนญัญาไดก้ล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ทีเ่ขา้รว่มการประชมุในครัง้นี้ ดงัต่อไปนี้ 

1. นายภาณุ  ศตีสิาร  ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุ 
2. นายพระนาย  กงัวาลรตัน์ กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายอณัณพ พุ่มกมุาร  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
4. นางสาวอนงค ์  พานิชเจรญินาน กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
5. นางชตุนินัท์  กจิส าเรจ็  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / เลขานุการบรษิทั 
6. นายสวุทิย์   สงิหจนัทร ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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7. นายพทิยาธร   มฤทุสาธร กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท  กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

 
ล าดบัต่อมา เป็นการกล่าวแนะน าบคุคลทีไ่ดร้บัเชญิเขา้รว่มประชุมดงัต่อไปนี้ 

1. คณุพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
2. คณุสเุมธา เบญจประยูรศกัดิ ์ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
3. คณุวนิต ลนีะนิธกิลุ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
4. คณุธรรมรตัน์ หอบญุมาสทุธิ ์ จากบรษิทั ส านกักฎหมายสากล ธรีคปุต์ จ ากดั 

 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทั อินเวนท์เทค ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูท้ าหน้าที่ล งทะเบยีนและ

ตรวจนับคะแนนเสยีงร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของบรษิทั โดยมคีุณธนากร เจตบุตร อาสาสมคัรจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขพียานในการ
ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนรว่มกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 
 

ต่อจากนัน้ นางสาวมนญัญาไดก้ล่าวเรยีนเชญินายภาณุ ศตีสิาร ประธานกรรมการบรษิทั กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้ ประจ าปี 2558 และด าเนินการประชมุตามวาระทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบตามหนงัสอืเชญิประชุม 
 

นายภาณุ ศตีสิาร ท าหน้าทีเ่ป็นประธานการประชมุ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่สละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2558 ในครัง้นี้  และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบยีบขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 42 ก าหนดให้การประชุมผูถ้ือหุ้น 
จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ เขา้ประชมุรวมกนัไมน่้อยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ ส าหรบัการประชมุในวนันี้ จากจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 2,200,000,000 หุน้ ณ เวลาเริม่การประชมุ 
 

 มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวนทัง้สิน้ 39 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 433,424,400 หุน้ 
 มผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุ จ านวนทัง้สิน้ 19 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 930,167,900 หุน้ 

 
ดงันัน้ รวมแล้วถือว่ามผีูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัง้มาดว้ยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 58 ราย คิดรวมเป็นจ านวนหุ้น

เท่ากบั 1,363,592,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.98 ซึง่มากกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ริม่การประชมุเพื่อพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร ัง้ท่ี 2/2557 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร ัง้ที่ 2/2557 ไดจ้ดัให้มขี ึ้นเมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2557 ตาม

รายละเอียดในส าเนารายงานการประชุมซึ่งไดแ้สดงไว้ตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 ที่ไดน้ าส่งให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายแล้วก่อนการ
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ประชมุ  จากรายละเอยีดของรายงาน คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามกีารบนัทึกสาระส าคญัไวอ้ย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
มตขิองทีป่ระชมุ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่2/2557 ดงักล่าว 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงขอ้คดิเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเห็น
เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่2/2557 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร ัง้
ที ่2/2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย 1,363,612,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไมม่-ี    

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 2 ราย รวมเป็นจ านวน 20,600 หุน้ 
 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2557 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2557 ดงัรายละเอียดตามที่

ปรากฎในซดีรีายงานประจ าปี 2557 ทีไ่ดน้ าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายแลว้กอ่นการประชมุ ส าหรบัวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกีาร
ลงคะแนนเสยีง โดยมอบหมายใหน้ายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผูช้ ี้แจงรายละเอียดให้ผูถ้ือหุ้นรบัทราบ 
โดยนายพระนายไดร้ายงานสรปุภาพรวมและผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2557 ดงันี้ 

 
ธุรกจิของบรษิทัประกอบดว้ยธุรกจิหลกั 2 ธุรกจิ คอื ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั

จดัการสภาพแวดลอ้ม (Power Supply and Monitoring Solution) ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ธุรกจิย่อยคอื 
 
 1.) ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) เป็นธุรกจิเริม่แรกตัง้แต่จดัตัง้บรษิทั ซึ่งเป็นระบบส ารองไฟฟ้าแบบ
กระแสตรงทีจ่่ายใหก้บัอุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมในปัจจุบนัอย่างระบบ 3G และระบบ 4G ทีก่ าลงัเปิดประมลูในอนาคต 
 2.) ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) เป็นตวัวดัและควบคุม
ระบบไฟฟ้า ซึ่งท าให้ทราบถึงสถานการณ์และสามารถเขา้ด าเนินการแก้ไขได้ทันที โดยบริษัทมีวิศวกรออกแบบทัง้ทางด้าน
ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรเ์พื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของลูกคา้แต่ละราย 
 3.) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นการให้บรกิารในลักษณะวศิวกรรม จัดหา และ
กอ่สรา้ง (EPC) แบบเบด็เสรจ็ทัง้โครงการ รวมถึงการประสานงานภาครฐัทัง้ในส่วนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติ หรอืกระทรวงพลงังาน โดยใหบ้รกิารครอบคลุมโครงการดา้นพลงังานทดแทนต่างๆ 
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 4.) ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) เป็นธุรกจิเพื่อตอบสนองความต้องการดา้นการประหยดัพลงังาน
ขององค์กรต่างๆ โดยบรษิทัจะท าการศกึษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง และท าการออกแบบ เลือกอุปกรณ์ และ
น าเสนอระบบประหยดัพลงังานทีเ่หมาะสม อาทเิชน่ ระบบเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ ระบบ LED เป็นตน้ 
 

ธุรกจิหลกัทีส่อง คอื ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบรษิทัย่อย ครอบคลุมพลงังานทดแทนทัง้ 4 
ดา้น คอื พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม พลงังานชวีมวล และพลงังานขยะ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.) โครงการโรงไฟฟ้าทีด่ าเนินการผลติแลว้ มจี านวน 4 โครงการ คอื  
- โซล่ารฟ์ารม์ ก าลงัการผลติ 1.996 เมกะวตัต์ ทีจ่งัหวดัอุดรธานี 
- โซล่ารร์ฟูทอ็ป ก าลงัการผลติ 987.84 กโิลวตัต์ ทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม 
- โซล่ารร์ฟูทอ็ป ก าลงัการผลติ 980.00 กโิลวตัต์ ทีจ่งัหวดันนทบรุ ี
- โซล่ารร์ฟูทอ็ป ก าลงัการผลติ 987.84 กโิลวตัต์ ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีซึง่เป็นโครงการรว่มลงทุนในสดัสว่น 19.99% 

 
2.) โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินการ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

บริษทั 
ประเภทของ
โรงไฟฟ้า 

ท่ีตัง้ 
ปริมาณซ้ือ
ขายตาม
สญัญา 

สถานะโครงการ 

PSTC PV (Ground-mount) จ.เพชรบุร ี 1 MW ไดร้บัแจง้ผลพจิารณาการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ / รอลงนาม PPA 

ไบโอโกกรีน 

Biomass จ.ตรงั 0.99 MW ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ 

Biomass จ.ชลบุร ี 0.99 MW ไดร้บัแจง้ผลพจิารณาการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ / รอลงนาม PPA 

Biomass จ.สุโขทยั 0.99 MW ไดร้บัแจง้ผลพจิารณาการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ / รอลงนาม PPA 

Biomass จ.ชยันาท 0.99 MW ไดร้บัแจง้ผลพจิารณาการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ / รอลงนาม PPA 

Biomass จ.ก าแพงเพชร 0.99 MW 
อยูร่ะหว่างการพจิารณาการตอบรบัซือ้ไฟฟ้า  

*คาดว่าจะไดร้บั LOA ภายในพฤษภาคม 2558 

Biomass จ.สกลนคร 0.99 MW 
อยูร่ะหว่างการพจิารณาการตอบรบัซือ้ไฟฟ้า 

*คาดว่าจะไดร้บั LOA ภายในมถุินายน 2558 

Biomass จ.อุดรธานี 0.99 MW 
อยูร่ะหว่างการพจิารณาการตอบรบัซือ้ไฟฟ้า 

*คาดว่าจะไดร้บั LOA ภายในมถุินายน 2558 

Energy from  MSW จ.สุรนิทร ์ 8 MW 

- ลงนามใน MOU จดัการขยะกบั อบจ.สุรนิทร ์แลว้ 

- อยูร่ะหว่างการพจิารณาการตอบรบัซือ้ไฟฟ้า  

*คาดว่าจะไดร้บั LOA ภายในมถุินายน 2558 
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พีเอสที 
(อุบลราชธานี) 

Energy from MSW จ.อุบลราชธานี 8 MW 
- ลงนามใน MOU จดัการขยะกบั อบจ.อุบลราชธานี แลว้ 

- อยูร่ะหว่างจดัเตรียมยื่นแบบค าขอฯ แบบ FiT 

 
ส าหรบัภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2557 บรษิทัมกี าไรข ัน้ต้นและก าไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกบัปี 

2556  ขณะทีส่ดัสว่นรายไดข้องบรษิทัแยกตามประเภทผลิตภณัฑ์เปรยีบเทียบระหว่างปี 2557 และปี 2556 นัน้ บรษิทัมสีดัส่วน
รายไดข้องธุรกจิรบัจา้งผลติโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ธุรกจิส ารองไฟฟ้า และธุรกจิขายไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่ธุรกจิ
ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม และธุรกจิประหยดัพลงังานมสีดัสว่นรายไดท้ีล่ดลง เนื่องจากผลกระทบจากวกิฤตการทาง
การเมอืงทีเ่กดิขึน้ สง่ผลใหภ้าครฐัชะลอการจดัซื้อจดัจา้งลง 
 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
คณุพิชญา ศรียะศกัด์ิ  อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย มขีอ้ซกัถามดงันี้ 
 

 จากธุรกจิหลกัของบรษิทัซึง่แบง่ออกเป็น 2 ประเภทธุรกจินัน้ ในอนาคตบรษิทัจะเน้นไปทางดา้นใด 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง

วา่ ปัจจุบนัสดัสว่นรายไดท้ี่เกดิจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั มาจากธุรกจิแรกคอื ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และ

ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม ในสดัสว่น 86% และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 14%  

แต่ทัง้นี้ ดว้ยอตัราก าไรข ัน้ตน้ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนมอีตัราทีส่งูมาก บรษิทั

จงึจะมุง่เน้นในเรือ่งการเพิม่สดัสว่นรายไดจ้ากการผลติและขายไฟฟ้าโดยลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนให้

มากขึน้ ซึง่จะเป็นสิง่ทีท่ าใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนืและมรีายไดท้ีช่ดัเจน โดยทีผ่า่นมาบรษิทัไดม้กีารขอใบอนุญาต 

PPA มากขึน้ ทัง้ในสว่นของพลงังานแสงอาทติย์ ชวีมวลและขยะ และในอนาคตหากหน่วยงานภาครฐัมกีารส่งเสรมิ

การลงทุนในพลงังานทดแทนทีเ่พิม่มากขึน้ บรษิทัมคีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มลงทุนในพลงังานทดแทนในทุกๆดา้น 

 

 การเปิดประมลู 4G ในอนาคต จะสง่ผลกระทบต่อบรษิทัอย่างไรบา้ง ทัง้ในเรือ่งของกลุ่มลูกคา้และยอดขาย 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง

วา่ การเปิดประมลู 4G จะเป็นผลดตี่อบรษิทั เนื่องจากเมื่อภาครฐัไดผู้ช้นะการประมูลในส่วนต่างๆ แล้ว กจ็ะต้องมี

การลงทุนในส่วนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อรองรบั 4G และเมื่อมกีารลงทุนอุปกรณ์สื่อสารกจ็ะต้องมกีารใชร้ะบบ

ส ารองไฟฟ้าซึง่เป็นอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงทีบ่รษิทัมโีซลูช ัน่รองรบัการให้บรกิารอยู่แล้ว โดยบรษิทัสามารถน าเสนอ

โซลูช ัน่ทีเ่หมาะสมใหก้บัลูกคา้ดว้ยสนิคา้ทีม่คีณุภาพ รวมถงึการใหบ้รกิารดแูลบ ารงุรกัษา และการให้บรกิารหลังการ

ขาย  อกีทัง้กลุ่มลูกคา้หลกัของบรษิทัในปัจจุบนักค็อืกลุ่มผูใ้หบ้รกิารสือ่สารโทรคมนาคม ดงันัน้หากมกีารเปิดประมูล 

4G กจ็ะเป็นผลบวกต่อบรษิทัทีจ่ะมตีลาดมากขึน้ดว้ย 

 

 เรือ่งการเขา้ซื้อโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษิทั นอรท์อสีท์ กรนี เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั ปัจจุบนัอยู่ในข ัน้ตอนใด 
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ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง

วา่ การเขา้ซื้อโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษิทั นอรท์อสีท์ กรนี เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั ในปัจจุบนัยงัอยู่ในข ัน้ตอนการพิจารณา

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ซึ่งหากพิจารณาแล้วมคีวามคุม้ค่าในการลงทุน และหากตดัสนิใจพิจารณาลงทุนแล้ว 

เมือ่ถงึข ัน้ตอนนัน้กจ็ะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 

 การลงทุนในโรงไฟฟ้าชวีมวล จ านวน 7 โครงการ หรอืโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอื่นๆ จะใชเ้งนิทุนจากทีใ่ด 

ตอบขอ้ซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจรญินาน กรรมการ, กรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ 

ชีแ้จงว่า เงนิลงทุนที่จะใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล 7 โครงการ จะใชเ้งนิทุนที่ไดจ้ากการขายหุ้น IPO ร่วมกบั

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

 

 ธุรกจิโซล่าร ์ลสิซิง่ ปัจจุบนัอยู่ในข ัน้ตอนใด และมลีูกคา้มากเพยีงใด 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง

วา่ ธุรกจิโซล่าร ์ลสิซิง่ เป็นเรื่องของการท า Supplier Credit ซึ่งเป็นธุรกจิที่จะมาช่วยตอบสนองใบอนุญาต PPA ที่

จะออกมาใหมข่องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์คา้งท่อประมาณ 1,083 MW ที่จะออกในเรว็ๆ นี้  โดยใน

ส่วนของผูท้ี่มใีบอนุญาต PPA แต่ขาดเงนิทุนและต้องการท าโครงการนี้ให้ส าเรจ็ลุล่วง หากต้องการขอสนิเชื่อกบั

ธนาคาร กไ็ม่ใช่เรื่องง่ายเพราะธนาคารจะต้องพิจารณาศกัยภาพของผูข้อกู้ในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

ศกัยภาพของผูข้อกู ้ประวตัสินิเชือ่ทีผ่า่นมา ศกัยภาพในการท าโครงการ ความสามารถในการช าระหนี้ เทคโนโลยี

และอุปกรณ์ที่น ามาใชง้านจะสามารถท าโครงการให้ส าเรจ็ตามแผนหรอืไม่ ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคของผู้ที่มี

ใบอนุญาต PPA  ดงันัน้ โซล่าร ์ลสิซิง่ จงึเป็นโซลูช ัน่ที่จะท าให้ผูท้ี่มใีบอนุญาต PPA สามารถเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

เองไดง้า่ยขึน้ โดยโซล่าร ์ลสิซิง่มวีงเงนิทีไ่ดเ้ซน็สญัญากบั Supplier ต่างประเทศไวร้ะยะยาว 10 ปี  ในขณะที่บรษิทั 

PSTC เองกจ็ะมรีายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที่เรยีกว่า EPC Turnkey ให้กบัลูกคา้ที่มใีบอนุญาต PPA 

จ านวนมากกวา่ 50 MW ยกตวัอย่างเชน่ หากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้ามคี่าใชจ้่าย 60 ล้านบาทต่อ 1 MW  PSTC กจ็ะ

มรีายไดป้ระมาณ 3,000 ลา้นบาท  โดยปัจจุบนับรษิทัอยู่ในข ัน้ตอนการเตรยีมขอ้มลูเพื่อน าเสนอต่อกลุ่มลูกคา้ 

 

 บรษิทัมนีโยบายเขา้รว่มในเรือ่งการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่หรอืไม่ 

ตอบขอ้ซกัถาม : นางชุตินันท์ กจิส าเรจ็ กรรมการและเลขานุการบรษิัท ชี้แจงว่า ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัช ัน่ คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัิให้ด าเนินการร่วมประกาศเจตนารมณ์เขา้แนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจรติแลว้ โดยปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบเอกสารและกจิกรรมต่างๆ 

ใหส้อดคลอ้งตามแบบประเมนิ 71 ขอ้ของ CAC ซึ่งกม็ที ัง้ที่ไดด้ าเนินการอยู่แล้ว ส่วนรายการที่ยงัไม่ไดด้ าเนินการ

อย่างเป็นรปูธรรมกจ็ะด าเนินการในล าดบัต่อๆ ไป 
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ประธานฯ เสรมิเพิม่เตมิวา่ ตอ้งการใหบ้รษิทัเดนิเขา้สูก่ระบวนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ใหเ้รว็ทีส่ดุ เพื่อให้การ

ก ากบัดูแลกิจการหรือ CG ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานและโปร่งใส ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ผูท้รงคณุวฒุแิละมคีวามรูค้วามสามารถ คอยกระตุน้เตอืนและออกนโยบายทีเ่หมาะสมและเป็นไปไดอ้ย่างทีส่ดุ 

 

คณุวิจิตร  จิตจริงใจ ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี้ 
 

 จากสดัส่วนรายไดข้องธุรกจิเดมิกบัธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนซึ่งปัจจุบนัอยู่ที่ 86% ต่อ 14% อยากทราบว่า

บรษิทัมเีป้าหมายจะเพิม่สดัสว่นของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนใหม้ากกวา่ธุรกจิเดมิหรอืไม่ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในภาพรวมของธุรกจิ รายไดข้องธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจะเติบโตเพิ่ม

สงูขึน้ ซึง่บรษิทัคาดหวงัว่ารายไดจ้ากธุรกจิพลงังานทดแทนจะเกนิกว่า 50% ในอนาคตขา้งหน้า  โดยในส่วนของ

ธุรกจิเดมิคอื ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม กย็งัเป็นธุรกจิที่

ให้ผลตอบแทนที่ดซีึ่งยงัมคีู่แข่งในตลาดไม่มากนัก ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจะเป็นธุรกจิที่มีรายได้ที่

ม ัน่คงและยัง่ยนื 

 

 ธุรกจิระบบส ารองไฟฟ้าม ีMargin ประมาณเท่าไหร ่แนวโน้มการเตบิโตของธุรกจินี้เป็นในทิศทางใด และความเสีย่ง

ของธุรกจินี้เป็นอย่างไร 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ตอบไดว้า่เป็นกรอบของ margin ของการแข่งขนัโดยปกติ โดยธุรกจิทุกวนันี้มี

การแขง่ขนักนัรนุแรงในทุกๆ ดา้น ประกอบกบัสถานการณ์เชน่ปัจจุบนันี้ Margin กม็แีต่จะต ่าลง ซึง่เป็นการบา้นของ

ผูบ้ริหารที่จะต้องพยายามลดต้นทุนทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะสามารถแข่งขนัได้ในตลาด และรกัษาระดบัก าไรให้มี

เสถยีรภาพในการเตบิโตต่อไป  ในส่วนของความเสีย่งของธุรกจินัน้ ปัจจยัจะอยู่ที่การลงทุนของผูซ้ื้อ ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่ง 4G ทีม่คีวามเสีย่งวา่จะเลื่อนหรอืไม ่สถานการณ์ปัจจุบนัธุรกจิทุกธุรกจิมปัีญหาหมด ภาครฐัและเอกชนมกีาร

ชะลอการลงทุนลง  ซึง่ทุกอย่างคอืความเสีย่งของธุรกจิ แต่ทัง้นี้บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งคอยดูแล

จดัการในเรือ่งความเสีย่งต่างๆ เพื่อใหก้จิการมผีลตอบแทน ผลประกอบการทดี ีและมคีวามเสีย่งทีต่ ่า 

 

 การขายหุน้ทัง้หมดในบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ในปี 2557 หากน าก าไรในส่วนนี้ออกไป บรษิทัจะมี

ก าไรหรอืไม ่

ตอบขอ้ซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจรญินาน กรรมการ, กรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ 

ชีแ้จงวา่ หากหกัก าไรทีไ่ดจ้ากขายบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ออกไป บรษิทักย็งัมกี าไรสุทธิอยู่ที่ 4% 

ในภาพของงบการเงนิรวม ในขณะทีปี่ 2556 จะมกี าไรสทุธอิยู่ที ่3% 
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 การรว่มทุนกบั TSF ในบรษิทั โซล่าร ์ลสิซิง่ จ ากดั  TSF ใหค้วามรว่มมอืกบับรษิทัในดา้นใดบา้ง นอกเหนือจากการ

เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัรว่ม 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ชี้แจงว่า TSF เป็นบรษิทัที่ไม่ไดอ้ยู่ในธุรกจิ

พลงังานทดแทนมากอ่น ดงันัน้ทาง TSF จะต้องว่าจ้าง PSTC เป็นผูด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้ในส่วนที่ TSF 

หาลูกคา้ทีม่ใีบอนุญาต PPA มาได ้ซึง่จะเป็นรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทันอกเหนือจากโครงการทีไ่ดด้ าเนินการเอง 

 

ประธานฯ เสรมิวา่ เงือ่นไขทีไ่ดม้กีารตกลงกนักค็อื TSF และ บรษิทั พีเอสที เอ็นเนอร์ยี หรอื PSTE จะแบ่งหน้าที่

ความรบัผดิชอบในการขายโครงการนี้รว่มกนั โดย TSF มเีป้าการขายอยู่ที่ 50 MW และ PSTE กม็เีป้าการขายอยู่ที ่

50 MW เชน่กนั แต่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า PSTC จะเป็นผูท้ าการกอ่สรา้งทัง้หมดตามเงื่อนไขขอ้ตกลง เพราะฉะนัน้

รายไดข้องบรษิทัจากโครงการนี้จะมาจากสองทางคอื รายไดต้รงจากที่บรษิัทด าเนินการเอง และรายไดจ้ากการ

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้าใหก้บั TSF 

 
นายแพทยวิ์เศษ  ตนัตินิพนัธุก์ลุ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ไดแ้สดงขอ้คดิเห็นในเรื่องการคอร์รปัช ัน่ว่า ไดเ้ห็นรายงานข่าวของ
บางบรษิทัทีท่าง กลต.ไดต้รวจสอบพบวา่มผีูบ้รหิารบางคนไมใ่หผู้ต้รวจสอบบญัชที าการตรวจสอบรายการบางรายการ และไม่ได้
สง่รายงานละเอยีดรายการดงักล่าว และตอ้งโดนมาตรการหา้มซื้อขายชัว่คราว ซึง่กไ็มอ่ยากให ้PSTC ต้องไปเจอสถานการณ์แบบ
นี้  จงึฝากเป็นขอ้คดิเหน็ไว ้
 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า บรษิทัยืนยนัในเรื่องความโปร่งใส และมาตรฐานของบรษิทั ส านักงาน อีวาย 

จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานสอบบญัชอีนัดบัตน้ๆ ของประเทศ ซึง่จะป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์เชน่นัน้ 

 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระ

เพื่อทราบ หากไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ขอถอืวา่ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2557 ตามทีเ่สนอ 
 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2557 ตามทีเ่สนอ 

 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ประธานฯ ไดร้ายงานสรปุงบการเงนิและตวัเลขทีส่ าคญัทางการเงนิต่างๆ ดงันี้ ผลประกอบการของบรษิทัประจ าปี 2557 

ในภาพรวมบรษิทัมรีายไดเ้ติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยในปี 2557 มรีายได้รวม 448.21 ล้านบาท และปี 2556 มรีายได้รวม 
444.48 ล้านบาท  ในขณะที่ต้นทุนขายของปี 2557 มียอดลดลง เนื่องจากการบริหารจดัการต้นทุนที่มปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สง่ผลให้ปี 2557 บรษิทัมกี าไรสุทธิ จ านวน 38.61  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 13.87  ล้านบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
169.43 
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รายละเอยีดแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัในปี 2557 เทียบกบัปี 2556 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมในปี 2557 จ านวน 905.26 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 659.68 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากการขายหุ้น IPO 
และการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน นอกจากนี้บรษิทัมอีตัราสว่นของหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 2.42 เท่าใน
ปี 2556 คงเหลอื 0.75 เท่าในปี 2557 

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

 
คณุวิจิตร  จิตจริงใจ ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี้ 

 เหตุผลของการขายหุ้นบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ในปี 2557 คอือะไร และมแีนวโน้มขายบรษิทัย่อย
บรษิทัอื่นอกีหรอืไมใ่นอนาคต 
ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การขายหุน้ในบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั มสีาระส าคญัเรื่องหนึ่งคอื 
บรษิทัอยู่ระหวา่งการรอรบัใบอนุญาต รง.4 ซึง่หากยงัไม่ไดร้บักจ็ะไม่สามารถขายหุ้น IPO ได ้ประกอบกบัในช่วงที่
ผา่นมามผีูส้นใจตดิต่อมาขอซื้อ ดงันัน้เพื่อตดัประเดน็ของ รง.4 ซึง่ กลต.มองวา่เป็นสาระส าคญัทีเ่ป็นความเสีย่งต่อผู้
ถอืหุน้ บรษิทัจงึตกลงขายหุน้ของบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั 

 
ในสว่นค าถามเรื่องจะมกีารขายบรษิทัย่อยอื่นอีกหรอืไม่นัน้ บรษิทัตอบไม่ไดว้่าในอนาคตจะมกีารขายเพิ่มหรอืไม ่
แต่ทัง้นี้ บรษิทัไมม่นีโยบายที่จะขายกจิการ มแีต่สนใจจะซื้อกจิการอื่นๆ อาทิเช่น โครงการของบรษิทั นอร์ทอีสท์ 
กรนี เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่อยู่ระหวา่งพิจารณา  โดยธุรกจิโรงไฟฟ้าถือเป็นรายไดท้ี่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวจาก
การผลติและขายไฟฟ้า  

 
 จากงบก าไรขาดทุน ซึ่งบรษิทัมยีอดขายลดลงจาก 437.30 ล้านบาท ในปี 2556 เหลือ 423.96 ในปี 2557 ขณะที่

รายไดอ้ื่นเพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 24 ล้านบาทในปี 2557 สอบถามว่าท าไมยอดขายจึงลดลง และ
รายไดอ้ื่นทีเ่พิม่เกดิจากการขายหุน้ของบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั หรอืไม ่หรอืมาจากอะไร 
ตอบขอ้ซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจรญินาน กรรมการ, กรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ 
ชีแ้จงวา่ รายไดห้ลกัของบรษิทัทีล่ดลงในระหว่างปี 2557 เมื่อเทียบกบัปี 2556 เนื่องจากในช่วงครึง่ปีหลงั บรษิทัมี
รายไดล้ดลงจากการชะลอการจดัซื้อจัดจ้างของภาครฐั ในขณะที่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ามเีพิ่มขึ้น การที่รายได้
ลดลงแต่บรษิทัยงัคงมกี าไร เนื่องจากรายไดใ้นสดัส่วนที่ลดลงมีอตัราก าไรข ัน้ต้นที่ต ่า ขณะที่รายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้ามอีตัราก าไรข ัน้ตน้ทีส่งู เพราะฉะนัน้ผลการด าเนินงานโดยรวมสทุธจิงึมกี าไรเพิ่มขึ้น  ในส่วนรายไดอ้ื่นซึ่งในปี 
2556 มรีายไดอ้ื่นอยู่ 7 ลา้นบาท และปี 2557 มรีายไดอ้ื่นเพิ่มขึ้นเป็น 24 ล้านบาทนัน้ รายไดอ้ื่นในปี 2557 มาจาก
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ านวน 20 ลา้นบาท 

 
 ในปี 2558 คาดวา่จะขายไฟฟ้าไดเ้พิม่กีเ่มกะวตัต์ 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง
วา่ เดมิบรษิทัมกีารขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อยู่แล้ว 4 MW และอีก 1 MW เป็นโครงการที่บรษิทั
เขา้ไปร่วมทุนในสดัส่วน  19.99%  ส าหรบัปี 2558 บรษิทัจะขายไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 MW ซึ่งเป็นการลงทุนในส่วน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์คา้งท่อที่คาดว่าจะสามารถเริม่ขายไฟฟ้าไดใ้นไตรมาส 3  ขณะเดยีวกนับรษิทัอยู่
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ระหวา่งการเตรยีมลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าชวีมวลที่บรษิทัไดร้บัใบอนุญาต PPA แล้ว ไม่ว่าจะเป็นจงัหวดัตรงั, 
ชลบรุ,ี สโุขทยั และชยันาท โดยในส่วนของจงัหวดัตรงัและชลบุรนีัน้มขีอ้ก าหนดต้องขายไฟฟ้าให้ไดภ้ายในเดอืน
มถิุนายน 2559  ในสว่นของโรงไฟฟ้าอื่นๆ ไมว่า่จะเป็นโรงไฟฟ้าขยะที่จงัหวดัสุรนิทร์และอุบลราชธานี อยู่ระหว่าง
การรอการพจิารณาเพื่อออกใบอนุญาต ิPPA จากทางการไฟฟ้าฯ โดยในช่วงระหว่างรอการพิจารณานี้ บรษิทัไดไ้ป
ศกึษาเรือ่งการก าจดัขยะและการคดัแยกขยะควบคูก่นัไป ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้บางส่วนจากกระบวนการ
คดัแยกขยะนี้ 

 
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงไม่ได้แจ้งช่ือ 1 ท่าน สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมดงัน้ี 
 

 ภาพรวมของโครงการทีน่ าเสนอเป็นโครงการคา้งท่อจ านวน 1,083 MW ทัง้หมดหรอืไม ่
ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง
วา่ จะมเีฉพาะในสว่นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพยีงอย่างเดยีวทีเ่ป็นโครงการคา้งท่ออยู่ใน 1,083 MW  
ทีเ่หลอืเป็นโครงการชวีมวลและขยะทีไ่ดย้ื่นค าขอไวต้ัง้แต่ปี 2557 และอยู่ระหวา่งการพจิารณา 

 
 คูแ่ขง่ของบรษิทัในธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มคอืใคร 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง
วา่ ในสว่นของระบบส ารองไฟฟ้าจะมคีูแ่ขง่อยู่หลายราย โดยส่วนใหญ่เป็นซพัพลายเออร์จากต่างประเทศ อาทิเช่น 
Schneider และ ABB โดยตลาดของระบบส ารองไฟฟ้าจะแบง่ออกเป็นหลายส่วน ซพัพลายเออร์มลีูกคา้อยู่ในตลาด
ใดกจ็ะเน้นการขายและขยายกบัรายเดมิ  ในสว่นบรษิทัเองกม็มีาร์เกต็แชร์ค่อนขา้งมาก และมลีูกคา้เก่าที่ดูแลมาถึง
ปัจจุบนั ธุรกจินี้เป็นตลาดเฉพาะเจาะจงทีต่อ้งการทกัษะทางดา้น Technical, วศิวกรรม และความต่อเนื่องของระบบ 
เพราระบบเหล่านี้ตอ้งท างานตลอดเวลา เพื่อป้องกนัเหตุกรณีไฟฟ้าดบัทีจ่ะสง่ผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อระบบสือ่สาร 

 
ในสว่นของระบบตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม คู่แข่งหลกัจะเป็น Siemens และ Honeywell  แต่จะแตกต่างกนัที่
บรษิทัมทีมีงานในการออกแบบใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถท า Feature เพิม่เตมิได ้อีกทัง้บรษิทั
ยงัสามารถก าหนดราคาไดด้กีว่าเมื่อเทียบกบัผูใ้ห้บรกิารต่างประเทศ ดงันัน้ธุรกจินี้จึงเป็นการแข่งขนักบัตวัเองใน
การสรา้งผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัลูกคา้ 

 
ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน หรอืทีเ่รยีกว่าการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า (EPC) ในตลาดจะมรีายใหญ่ๆ อาทิเช่น 
EA และ กนักลุ และซพัคอนแทรคเตอร์ทัว่ไป แต่เนื่องจากตลาดพลงังานทดแทนมขีนาดใหญ่มากกว่า 1,000 MW 
ประกอบกบัขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากรการท างาน การพฒันาโครงการต่างๆ จึงเป็นการแบ่งงานกนัท าในตลาด โดย
บรษิทัพยายามเตรยีมความพรอ้มเพื่อเสนอโซลูช ัน่ใหก้บัลูกคา้อย่างต่อเนื่อง 

 
ระบบประหยดัพลงังานและระบบอื่น จะมคีูแ่ขง่เป็นซพัพลายเออรด์า้นระบบ LED เชน่ ฟิลปิส์ ซึ่งตลาดมกีารแข่งขนั
กนัรนุแรงมากทัง้ในเรือ่งราคาและการรบัประกนั 
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เมือ่ไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ
ประจ าปี 2557 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตามหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 1,430,625,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไมม่-ี    

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 11 ราย รวมเป็นจ านวน 67,012,900 หุน้ 
 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรบั 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือก าหนดสิทธิในการรบั
เงินปันผล 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดให้
บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และบรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
จนกวา่ทุนส ารองจะมจี านวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัหกัภาษแีละทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ 

 
ทัง้นี้ จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2557 ดงันี้ 
1. จดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 1,528,946 บาท 
2. จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0074 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 16.28 ลา้นบาท 
 
โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธิในการรบัเงนิปันผลในวนัที่ 13 มนีาคม 2558  รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธิีปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 16 
มนีาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่15 พฤษภาคม 2558  โดยสทิธิในการรบัเงนิปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน
จนกวา่จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
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นายแพทยวิ์เศษ  ตนัตินิพนัธุก์ลุ ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง ไดแ้สดงขอ้คดิเหน็วา่ ตวัเลขเงนิปันผลเป็นจุดทศนิยมเยอะมาก หาก
แสดงผลให้ออกมาในรูปเปอร์เซ็นต์จะดูดกีว่า แต่ทัง้นี้จากการดูงบการเงนิและผลงานของบรษิทัซึ่งมกี าไร กน่็าจะมทีิศทางไป
ทางบวกในอนาคต 
 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การแสดงผลเป็นเปอรเ์ซน็ต์จะท าใหต้วัเลขรวมกนัไม่ลงตวั อีกทัง้ยงัต้องแสดง
ตวัเลขอย่างเปิดเผยโปรง่ใส โดยบรษิทัจะพยายามท าผลงานใหด้ยีิง่ขึน้ในอนาคต 

 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไร

สทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง

ตามกฏหมาย จ านวน 1,528,946 บาท และอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.0074 
บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 16.28 ลา้นบาท  โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่15 พฤษภาคม 2558 ตามทีเ่สนอขา้งต้น ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย 1,430,630,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไมม่-ี    

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 1 ราย รวมเป็นจ านวน 5,000 หุน้ 
 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ ดว้ยวาระนี้เป็นวาระที่ต้องออกเสยีงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี ประธานฯ พรอ้มดว้ยกรรมการอกีสองท่านซึง่ครบก าหนดทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้  
จงึขอสง่มอบหน้าทีใ่นการด าเนินการประชมุใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหารด าเนินการแทน โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านจะขอออกไปรอ
นอกหอ้งประชมุ เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

 
นายพระนาย กงัวานรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รบัหน้าที่ประธานที่ประชุม ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ขอ้ที ่22 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกคร ัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวมี
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก ่นายภาณุ ศตีสิาร, นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน และนายวรพงศ ์จ าจด โดยมรีายละเอียดประวตัิกรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 ในหนงัสอืเชญิประชมุซึง่ไดน้ าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ 
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อย่างไรกด็ ีเนื่องจากกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถ อีกทัง้ยงัมคีุณวุฒิ
และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมทีจ่ะบรหิารกจิการเพื่อประโยชน์ของบรษิทัต่อไป  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัซึ่งไม่รวมกรรมการที่
มสีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ มคีวามเห็นร่วมกนั เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ โดยท าการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และเฉพาะส าหรบัการลงมติในวาระนี้บรษิทัขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง
ทัง้หมดหลงัลงคะแนนโดยทนัทเีพื่อท าการตรวจทานคะแนนเสยีงใหถู้กตอ้ง 

 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

1.) นายภาณุ  ศีติสาร 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไมม่-ี    
 

2.) นางสาวอนงค ์ พานิชเจริญนาน 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไมม่-ี    
 

3.) นายวรพงศ ์ จ าจด 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไมม่-ี    

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 2 ราย รวมเป็นจ านวน 310,000 หุน้ 
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วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ เนื่องจากบรษิทัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ

พจิารณาคา่ตอบแทนเพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ  โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดร้ว่มกนัพจิารณา 
ก าหนดคา่ตอบแทนจากการปฎบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยใชค้วามระมดัระวงัและกลัน่กรองอย่างรอบคอบ และ
ท าการเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั  ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั
จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 2,000,000 บาท 
ซึง่เป็นอตัราเดมิเท่ากบัในปี 2557 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1) ค่าตอบแทนในรปูเบีย้ประชุมกรรมการบริษทั 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2557 

ประธานกรรมการ (1 ท่าน) 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการ (7 ท่าน) 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
2) ค่าตอบแทนในรปูเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2557 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
3) ค่าตอบแทนในรปูค่าบ าเหน็จ 

คา่บ าเหน็จประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดยีว
ต่อปี โดยจ่ายดว้ยวงเงนิไมเ่กนิ 2,000,000 บาท หกัดว้ยจ านวนคา่เบีย้ประชุมที่จ่ายในปีนัน้ และคงเหลือเป็นจ านวน
เงนิส าหรบัจ่ายคา่บ าเหน็จประจ าปี  ทัง้นี้ การจดัสรรสว่นแบง่บ าเหน็จประจ าปี มดีงันี้ 

 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2557 

ประธานกรรมการ (1 ท่าน) 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 15% 15% 

กรรมการ (4 ท่าน)  10% 10% 

กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 10% 10% 

ส ารองส าหรบักรรมการใหมท่ีจ่ะสรรหา 10% 10% 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นเพิ่มเติม  ปรากฎว่าไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดมี

ค าถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 โดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บั
การอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558
ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไมม่-ี    

 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2558 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ซึ่งไดก้ าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี  คณะกรรมการบรษิทัได้
มอบหมายให้คณะกรรมตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองกลุ่มบรษิัท ซึ่งที่
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพิจารณาการด าเนินงานของผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ในปี 2557 ที่
ผ่านมาแล้วเห็นว่ามีผลงานที่น่าพอใจ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบตัิเหมาะสม อี กทัง้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรอืไมม่สีว่นไดเ้สยีกบัธุรกจิของบรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง จึงเห็นควรเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก ่
 
  1.) นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 
  2.) นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 
  3.) นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 
  4.) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872 
 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2558 
และก าหนดคา่ตอบแทนแกผู่ส้อบบญัช ีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิ 1,790,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 เป็นจ านวน 80,000 
บาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของ PST ทัง้ในการตรวจสอบรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 30,000 บาท และการตรวจสอบรายปี
เพิม่ขึน้ 50,000 บาท  ส าหรบัคา่สอบบญัชขีองบรษิทัย่อยยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลงจากปี 2557 กล่าวคอื 
 
 คา่สอบบญัชขีอง บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั จ านวน 250,000  บาท 
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   บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั จ านวน จ านวน 200,000  บาท 
   บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั จ านวน 200,000  บาท 
   บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั  จ านวน   40,000  บาท 
   บรษิทั วนิด์โกกรนี จ ากดั  จ านวน   40,000  บาท 
   บรษิทั พเีอสท ี(อุบลราชธานี) จ ากดั จ านวน   40,000  บาท 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

 

คณุพิชญา ศรียะศกัด์ิ  อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย มขีอ้ซกัถามดงันี้ 
 

 คา่สอบบญัชทีีเ่พิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นเฉพาะของบรษิทั PST บรษิทัเดยีวใช่หรอืไม่ และมตีวัเลขอตัราส่วนค่าสอบ

บญัชทีีเ่พิม่ขึน้ ซึง่มคีวามแตกต่างกนัระหวา่งตวัเลขในสไลด ์5% กบัในหนงัสอืเชญิประชมุ 4% 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าสอบบญัชทีี่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นเฉพาะของบรษิัท PST เนื่องจากมี

รายการทีเ่พิม่มากขึน้  สว่นตวัเลขอตัราส่วนค่าสอบบญัชทีี่เพิ่มขึ้นนัน้ ตวัเลขจรงิๆ จะเป็น 4.67% จึงต้องขอมติที่

ประชมุรบัทราบตวัเลขดงักล่าว 

 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้และ

ก าหนดคา่ตอบแทนแกผู่ส้อบบญัช ีประจ าปี 2558 
 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุพจิารณาแล้วมมีติดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่

ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2558 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไมม่-ี    

 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
ไมม่กีารเสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัการประชุมในวนันี้ก็ได้ด าเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้

รบัทราบค าชีแ้จงรายละเอยีดต่างๆ รวมถงึไดล้งมตใินเรือ่งทีม่อียู่ในทีป่ระชมุทุกเรือ่งเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ กอ่นปิดประชมุในวนันี้ ขอ
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เชญิผูถ้อืหุ้นที่มขีอ้ซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม หรอืหากผูถ้ือหุ้นไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ แล้ว กส็ามารถฝากค าถามต่อ
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิทัในภายหลงัได ้
 
คณุสุขทิพย ์ อภิวฒัน์อดุมคณุ  ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตวัเอง มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 

 อยากใหบ้รษิทัจดัโครงการพาเยีย่มชมกจิการโรงไฟฟ้า และอยากใหจ้ดัในวนัหยุดเพื่อใหส้ะดวกกบัผูเ้ยีย่มชม 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ เหน็ดว้ยกบัการจดัเยี่ยมชมกจิการ เพราะบรษิทักม็ีโรงไฟฟ้าที่ต ัง้อยู่ใกล้พื้นที่

กรงุเทพฯ หลายแห่ง โดยบรษิทัจะน าไปพจิารณาการจดักจิกรรมดงักล่าว และหาชอ่งทางตดิต่อไปยงัผูถ้อืหุน้อกีคร ัง้ 

 
 สถานทีใ่นการจดัประชมุคอ่นขา้งไกล อยากใหห้าสถานทีท่ีเ่ป็นศนูย์กลางทีค่นในพื้นทีต่่างๆ สามารถมาไดส้ะดวก 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บรษิทัจะขอรบัไวพ้จิารณา โดยในอนาคตอาจจะจดัในสถานที่ในโซนศูนย์กลาง 

โดยคดัเลือกสถานที่เหมาะสม  ในส่วนที่บรษิทัไม่มกีารแจกของช าร่วยนัน้ เนื่องจากบริษทัต้องการน าเงนิไปใช้

ประโยชน์ในการท ากจิกรรม CSR ช่วยสงัคม บรษิทัเองมกีารจดักจิกรรม CSR โดยการจดัท าห้องสมุดให้แก่เดก็ที่

ขาดแคลนในชนบท ซึง่หากมโีอกาสกอ็ยากเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้มาท ากจิกรรมร่วมกนั 

 
นายแพทยวิ์เศษ  ตนัตินิพนัธุก์ลุ ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง เหน็ดว้ยกบัโครงการจดัเยี่ยมชมกจิการ เนื่องจากบรษิทัอื่นๆ กม็กีาร
จดักจิกรรมนี้เป็นสว่นใหญ่ และมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิดงันี้ 
 

 คณะกรรมการอสิระมวีาระกีปี่ และอยู่ไดก้ีว่าระ และควรจะมรีายละเอยีดทีอ่ยู่เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถติดต่อเพื่อเสนอ

ความเหน็ทีอ่าจไมเ่หน็ดว้ยกบักรรมการได ้

ตอบข้อซักถาม : นายสุวิทย์ สงิหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้ แจงว่า กรรมการ

ตรวจสอบมวีาระคราวละ 3 ปี โดยการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระนัน้คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก 

โดยที่ผ่านมากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระไดเ้ขา้มาดูรายละเอียด ดูระบบทุกระบบของบรษิทัว่าเป็นไป

อย่างโปรง่ใส ตรวจสอบไดห้รอืไม ่ซึง่กรรมการตรวจสอบไดเ้น้นให้บรษิทัต้องเดนิไปในทางที่ถูก สรา้งความเชื่อมัน่

ใหผู้ถ้อืหุน้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมัน่คงในอนาคต 

 
คณุบงัอร  ปรชัญกลุ ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตวัเอง มขีอ้ซกัถามดงันี้ 
 

 จากขา่วทีก่ระทรวงพลงังานชะลอการรบัซื้อพลงังานที่มาจากขยะและชวีมวลเนื่องจากติดปัญหาเรื่องสายส่ง จะมี

ผลกระทบกบับรษิทัอย่างไร 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง

ว่า เรื่องปัญหาสายส่งนัน้ ในส่วนภาคอีสานตอนบนปัจจุบนัการไฟฟ้าปิดการรบัซื้ออยู่ ซึ่งภาครฐัอยู่ระหว่างการ
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ขยายสายสง่เพิม่เตมิในอนาคต โดยผลกระทบในเบือ้งตน้กจ็ะกระทบกบัการขอโครงการใหม่ๆ   ในส่วนโครงการที่ได้

ผา่น LOA ไปแลว้กจ็ะไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะทีจ่งัหวดัสรุนิทรแ์ละอุบลราชธานีมคีวามคบืหน้าอย่างไรบา้ง และจะไดค้่าก าจดัขยะ

ดว้ยหรอืไม ่

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง

วา่ เบือ้งตน้กอ่นจะท าการเริม่กอ่สรา้งโรงไฟฟ้าไดจ้ะต้องไดร้บัใบอนุญาต PPA ก่อน ซึ่งตอนนี้ทัง้สองที่ยงัไม่ไดร้บั

ใบอนุญาต PPA แต่ในสว่นของจงัหวดัสรุนิทร ์บรษิทัคาดหวงัว่าจะไดร้บั LOA ภายในไตรมาส 2 นี้ เนื่องจากไดท้ า

การสง่เอกสารความพรอ้มทัง้หมดให้การไฟฟ้าฯ พิจารณาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความพรอ้มในส่วน MOU, เทคโนโลยี, 

การเงนิ และทีด่นิ  โดยบรษิทัจะไดค้า่ก าจดัขยะสว่นหนึ่งจากทางพื้นทีด่ว้ย 

 
คณุเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา  นักลงทนุ มขีอ้ซกัถามดงันี้ 
 

 โครงการทีบ่รษิทัด าเนินการ เป็นโครงการทีบ่รษิทัลงทุนเองทัง้หมด หรอืเป็นโครงการทีร่ว่มทุนตามสดัสว่นดว้ย 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจง

ว่า ในส่วนโครงการที่ด าเนินการโดยบรษิัท ไบโอโกกรนี จ ากดั จะเป็นโครงการที่บรษิัทลงทุนเองทัง้หมด ส่วน

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะทีจ่งัหวดัสรุนิทรแ์ละอุบลราชธานี จะมพีาร์ทเนอร์เขา้มาร่วมลงทุนดว้ย โดยเบื้องต้น

บรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่  และยงัมใีนสว่นของบรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั หรอื PSTE ทไีปลงทุนในบรษิทั โซ

ล่าร์ ลิสซิ่ง จ ากดั ในสดัส่วน 40% และบรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อีโค่ จ ากดั ซึ่งตัง้ขึ้นมาเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม ในสดัสว่น 15%  โดยสรปุแลว้กม็ที ัง้การลงทุนเอง 100% และการมพีารท์เนอรล์งทุนรว่มกนั 

 
คณุประกาศ  มาห้างหว้า  ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง  มขีอ้ซกัถามดงันี้ 
 

 การถอืหุน้ 15% ในบรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อีโค่ จ ากดั หากในอนาคตบรษิทัมกีารขยายงานเพิ่มขึ้น จะมแีนวคดิเพิ่ม

สดัสว่นการถอืหุน้มากขึน้หรอืไม ่

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การเพิม่สดัสว่นหุน้ในอนาคตยงัตอบไมไ่ดใ้นตอนนี้เพราะมปัีจจยัหลายๆ อย่าง

ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คงตอ้งพจิารณาอกีคร ัง้ในอนาคต 
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 เวบ็ไซต์ของบรษิทัในสว่นของขอ้มลูหอ้งขา่ว อยากใหม้กีารอพัเดทขา่วทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ จะใหท้างนกัลงทุนสมัพนัธ์ และแอดมนิเวบ็ไซต์ ด าเนินการพฒันาเวบ็ไซต์ให้

สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

 
คณุวิจิตร  จิตจริงใจ ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 

 ในการจดัประชมุหากเป็นการจดัในสถานที่ที่อยู่ไกล อาจจะมบีรกิารจดัรถตู้รบัส่งจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย ซึง่จะท าใหส้ามารถควบคมุเวลาไดม้ากขึน้ และจะมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุมากขึน้ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในการจดัประชมุคร ัง้ต่อไปจะพจิารณาหาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ รวมถึงแนวทางการ

จดัหารถส าหรบัใหบ้รกิารรบัสง่ 

 
 อยากใหม้กีารจดัท ารายงานประจ าปีออกมาเป็นรปูเล่มดว้ย เพื่อทีจ่ะสามารถเปิดดใูนทีป่ระชมุได ้

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ เนื่องจากเป็นปีแรกทีบ่รษิทัเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จึงขอกล่าวขออภยัที่ไม่ได้

เตรยีม Annual Report และงบการเงนิไวใ้หใ้นการประชมุคร ัง้นี้ โดยในครัง้หน้าบรษิทัจะเตรยีมการใหด้กีวา่นี้ 

 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่ไดก้รุณาสละ

เวลามาร่วมประชุมในครัง้นี้ และก่อนเดนิทางกลบัขอให้ผูถ้ือหุ้นวางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไวบ้นโต๊ะ เพื่อที่บรษิทัจะไดเ้กบ็บตัร
ลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน ใชเ้ป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงในอนาคต และกล่าวปิดประชมุ 

 
ปิดการประชมุเวลา 11.45  น. 

 
 
 
 
   (นายภาณุ  ศตีสิาร) 
           ประธานกรรมการบรษิทั 
 
 

 รบัรองถูกตอ้ง 

 
  

      (นางชตุนินัท์  กจิส าเรจ็) 
กรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทั 




