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      สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

วันเวลาและสถานที่ : วนัท่ี 26 เมษายน 2561  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
 : ห้องประชมุวิภาดา ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขท่ี 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน  
  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม   :   นายภาณ ุศีติสาร     ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม :   นางสาวกนกอร ศรีบญุช ู  เลขานกุารบริษัท 
 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายภาณ ุ  ศีติสาร   ประธานกรรมการบริษัท (ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุ) 
2. นายพระนาย  กงัวาลรัตน์  กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายอณัณพ พุม่กมุาร   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวอนงค์   พานิชเจริญนาน  กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
5. นายสวุิทย์   สงิหจนัทร์  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายพิทยาธร   มฤทสุาธร  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายวรพงศ์ จ าจด   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
1. นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท   ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
       1. คณุพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ  
       2. คณุโชคชวาล   ยงัถาวรตระกลู  
       3. คณุอิสสรา   เพชรเหมอืน 
       4. คณุนวพร    ทองศรี  

 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางสาวกนกอร ศรีบญุช ู  เลขานกุารบริษัท 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 

นางสาวกรรณิการ์ เอีย้พิน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้กลา่วชีแ้จงข้อมลูที่เก่ียวข้องในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดงันี ้
• จากการรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธี

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้ นเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2561 มีผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 9,066 ราย รวมเป็น

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจ านวน 6,441,602,687 หุ้น 
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• การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในครัง้นี ้มีวาระการประชุมรวมทัง้สิน้ 8 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสียงจ านวน 7 

วาระ และวาระพิจารณารับทราบจ านวน 1 วาระ ดงัรายละเอียดที่ปรากฎตามหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายแล้วก่อนการประชมุ 

• ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนกระท าโดยการลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนเฉพาะวาระการประชมุที่เป็นการพิจารณาอนมุตัิและวาระรับรองรายงานการประชมุ  โดยผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง พร้อมลงนามก ากบัในบตัรลงคะแนน 

• ในการอภิปราย เพื่อให้บริษัทสามารถบนัทึกรายงานการประชุมได้อย่างถกูต้อง ให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะอภิปรายกลา่วแสดง 

ช่ือและนามสกลุ ให้ที่ประชมุทราบ แล้วจึงอภิปรายในเนือ้หาตามวาระนัน้ๆ โดยก่อนจะมีการลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะ

เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

• ในการนบัคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้ แสดงความคิดเห็นคดัค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบหรืออนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  และกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนคดัค้าน

หรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแสดงตนและสง่บตัรลงคะแนนให้แกเ่จ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าคะแนนเสยีงที่ไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือจากบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน  และภายหลงัการประชุมเสร็จสิน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นวางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทจะได้เก็บบัตร

ลงคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน ส าหรับใช้เป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงในอนาคต 
 

ตอ่จากนัน้ นางสาวกรรณิการ์ ได้กลา่วแนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้
1. นายภาณ ุ  ศีติสาร  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุ 
2. นายพระนาย  กงัวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นางสาวอนงค์   พานิชเจริญนาน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
4. นายอณัณพ พุม่กมุาร  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
5. นายสวุิทย์   สงิหจนัทร์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายพิทยาธร   มฤทสุาธร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายวรพงศ์ จ าจด  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท  กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

ล าดบัตอ่มา เป็นการกลา่วแนะน าผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
        1. คณุพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ  
        2. คณุโชคชวาล   ยงัถาวรตระกลู  
        3. คณุอิสสรา   เพชรเหมอืน 
        4. คณุนวพร   ทองศรี 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั เป็นผู้ท าหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน
เสียงร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยมีคณุสทุธ์ิสินี สรัุสโม โดยรับมอบฉนัทะจากคณุนิรันดร์ ยิ่งประเสริฐ อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้น
ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

ตอ่จากนัน้ นางสาวกรรณิการ์ได้กลา่วเรียนเชิญนายภาณ ุศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และด าเนินการประชมุตามวาระท่ีได้แจ้งให้ทราบตามหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

นายภาณ ุศีติสาร ท าหน้าที่เป็นประธานการประชมุ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ในครัง้นี ้และได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามระเบียบข้อบงัคบับริษัท ข้อ 42 ก าหนดให้การประชมุผู้ ถือหุ้น จะต้อง
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวน
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ส าหรับการประชมุในวนันี ้จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 6,441,602,687 หุ้น ณ เวลาเร่ิมการประชมุ 
 

• มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวนทัง้สิน้ 33 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 974,916,900 หุ้น 
• มีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวนทัง้สิน้ 67 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 2,189,602,000 หุ้น 

 

ดงันัน้ รวมแล้วถือว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 100 ราย คิดรวมเป็นจ านวนหุ้น
เท่ากบั 6,441,602,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.13 ซึ่งมากกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เร่ิมการประชมุเพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้
 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ได้จัดให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
ตามรายละเอียดในส าเนารายงานการประชมุซึง่ได้แสดงไว้ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 ที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมแล้ว จากรายละเอียดของรายงาน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่มีการบนัทกึสาระส าคญัไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน
ตามมติของที่ประชมุ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดงักลา่ว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 โดยมติของวาระนีจ้ะต้อง
ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 3,160,819,150 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 3,700,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 ดงัรายละเอียดตามที่
ปรากฎในซีดีรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายแล้วก่อนการประชมุ ส าหรับวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการ
ลงคะแนนเสียง โดยมอบหมายให้นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยนายพระนายได้รายงานสรุปภาพรวมและผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 ดงันี ้

จากวิสยัทศัน์ของบริษัท “มุ่งมัน่เป็นผู้น าด้านการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ รวมถึ งการเป็นผู้
ให้บริการทางด้านธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจร” และพนัธกิจ ดงันี ้

• ด้านธุรกิจงานขาย จดัหาอปุกรณ์ส าหรับระบบไฟฟา้ ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน 

• ด้านธุรกิจบริการ ให้ค าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาอปุกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนโครงการพฒันา

ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน อยา่งมีมาตรฐานและประสทิธิภาพสงูสดุ 

• ธุรกิจด้านพฒันาโครงการและการลงทนุ มุง่เน้นการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน โดยค านงึถึงสงัคมและเป็น

มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

• ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ มุ่งพัฒนางานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อย่าง

ตอ่เนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อสง่เสริมให้มีการเจริญเติบโตและมัน่คงอยา่งตอ่เนื่อง 

• ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชือ้เพลิงจากพืชพลงังาน ตอบสนองความต้องการด้านพลงังาน และหาพนัธมิตรที่

เข้มแข็งและเติบโตด้วยกนั เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว 

• ด้านผลตอบแทน มุง่มัน่เติบโตอยา่งต่อเนื่องเพื่อสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นร่วม 

• ด้านบคุลากร พฒันาและสง่เสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดี 

• ด้านการจดัการ บริหารงานโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

เหตกุารณ์ที่ส าคญัในปี 2560 มีดงันี ้

• เดือนมกราคม บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จ านวน 10 เมกะวตัต์ (โซล่าร์สหกรณ์) 

จากโรงไฟฟ้าที่อ าเภอแม่กลอง และโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสระแก้ว และบริษัทย่อยเข้าลงทุนซือ้หุ้ นในบริษัท 

โรงไฟฟา้ขนุพดัเพ็ง จ ากดั ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ ขนาดก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ 

• เดือนมีนาคม บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานชีวมวลจากบริษัท เวลล์ โคราช เอนเนอร์ยี จ ากัด 

จงัหวดับรีุรัมย์ ขนาดก าลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ 

• เดือนพฤศจิกายน บริษัทเข้าลงทนุซือ้หุ้นร้อยละ 51 ในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ผู้ประกอบธุรกิจก๊าซ

และทอ่ขนสง่น า้มนั  

• เดือนธันวาคม บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการคดัเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมนุเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จ านวน 1 โครงการ ปริมาณพลงังานไฟฟา้เสนอขาย 23.42 เมกะ

วตัต์  
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การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถแบง่ออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจหลกัได้แก่  
 

1)  ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม  
- ระบบส ารองไฟฟา้ (Power Backup Solution) เป็นธุรกิจแรกเร่ิมของบริษัท โดยประกอบด้วยระบบส ารองไฟฟา้

กระแสตรง และระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั ซึ่งเป็นระบบที่จะแปลงไฟฟ้าส าหรับจ่ายให้กบัอปุกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบไอทีเน็ตเวิร์ค รวมไปถึงระบบดาต้าเซ็นเตอร์ โดยบริษัทสามารถออกแบบโซลชูัน่ทางด้าน
ไฟฟา้ให้กบัอปุกรณ์เหลา่นีท้ัง้หมด 

- ระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) ระบบนีส้ามารถ
ตรวจวดัระบบไฟฟา้ได้ทัง้หมดโดยเฉพาะในสถานีที่ไมม่ีเจ้าหน้าที่ประจ าการและอยูห่่างไกล ซึ่งจะต้องมีระบบ
นีเ้ข้าไปตรวจวัดจัดการเพื่อดูว่า Site นัน้ๆ มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึน้หรือไม่ และสามารถดูผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์มือถือได้  โดยบริษัทมีวิศวกรออกแบบทัง้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อให้
เหมาะสมกบัการใช้งานของลกูค้าแตล่ะราย 

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewable Energy)  เป็นระบบพลงังานทดแทนตา่งๆ ซึ่งบริษัทจะท า
การออกแบบระบบพลงังานทดแทนที่เหมาะสมให้กบัลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นโซลา่ร์เซลล์, Wind Turbine เพื่อเป็น
แหลง่จ่ายไฟให้กบัไซต์นัน้ๆ 

- ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) เป็นธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการประหยดั
พลังงานขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ LED, Lighting Control, Solar Street Light, Chiller Air และ 
Heat Pump 

- บริการออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาอปุกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแทน (EPC Services) โดยปัจจบุนั
บริษัทรับออกแบบทัง้ในสว่นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
รวมถึง MSW หรือโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งบริษัทสามารถน าเสนอโซลชูัน่ด้าน EPC ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน
ได้อยา่งครบวงจร 

2)  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย ครอบคลุมพลังงานทดแทน 3 ประเภทได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลงังานชีวภาพ และพลงังานชีวมวล ปัจจบุนับริษัทมีสญัญาขายไฟฟา้ (PPA) แบง่เป็น ประเภทโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 15.2 เมกะวตัต์ เสนอขายไฟฟ้าครบจ านวนแล้ว ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เสนอขายไฟฟา้ไปแล้ว
จ านวน 8 เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 7 เมกะวตัต์ และอยู่ระหว่างด าเนินการพฒันาโครงการ จ านวน 23.42 เม
กะวตัต์ ส าหรับประเภทโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ เสนอขายไฟฟา้ไปแล้ว 6.5 เมกะวตัต์ และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง จ านวน 9.6 
เมกะวตัต์ รวมแล้วปัจจุบนับริษัทมีใบอนญุาตเสนอขายไฟฟ้าจ านวนทัง้สิน้ 69.72 เมกะวตัต์ ซึ่งแต่ละโครงการมีรายละเอียด
ดงันี ้

 

1.) โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) มีจ านวน 7 โครงการ ดงันี ้
 

Item Project Holding MW Type 

1 KSP, อดุรธาน ี 100 % 2.00 Adder 8 10 บาท/ ปี 

2 SGG, สมทุรสงคราม 100 % 1.00 FiT 6.16/บาท /25 ปี 

3 PWG, นนทบรีุ 100 % 1.00  FiT  6.16/บาท 25/ปี 

4 PVG, เพชรบรีุ 20 % 1.00 FiT 6.16/บาท 25/ปี 

5 PSTC, เพชรบรีุ 100 % 1.00 FiT 5.66 บาท /25 ปี 
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Item Project Holding MW Type 

6 PSTE 2, สมทุรสงคราม 100 % 5.00 FiT 5.66/บาท 25/ปี 

7 PSTC, สระแก้ว 100 % 5.00 FiT 5.66/บาท 25/ปี 
 
 

2.) โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ (Biogas Power Plant)  มีจ านวน 6  โครงการ ดงันี ้
 

Ite
m 

Project Holding MW Type 

1 NWR, บรีุรัมย์ 51 % 1.00 Adder 0.50/บาท 7/ปี 

2 STS, สพุรรณบรีุ 100 % 2.00 Adder 0.30/บาท 7/ปี 

3 ARW, สพุรรณบรีุ 100 % 4.00 Adder 0.30/บาท 7/ปี 

4 SYS, สพุรรณบรีุ 100 % 4.60 Adder 0.30/บาท 7/ปี 

5 ARW2, สพุรรณบรีุ 100 % 4.00 Adder 0.30/บาท 7/ปี 

6 KPP,สพุรรณบรีุ 100 % 1.00 Added 0.50 บาท /7 ปี 
 
 

3.) โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant)  มีจ านวน 9 โครงการ ดงันี ้
 

Item Location Holding MW Type 

1 WKE บรีุรัมย์ 100 % 8.00 
FiT 4.54 บาท /8 ปี แรก 
 FiT 4.24 บาท /12  ปี หลงั 

2 BGG ชยันาท 100 % 1.00 
FiT 5.84 บาท /8 ปี แรก 
 FiT 5.34 บาท /12  ปี หลงั 

3 BGG สโุขทยั 100 % 1.00 
FiT 5.84 บาท /8 ปี แรก 
 FiT 5.34 บาท /12  ปี หลงั 

4 BGG ชลบรีุ 100 % 1.00 
FiT 5.84 บาท /8 ปี แรก 
 FiT 5.34 บาท /12  ปี หลงั 

5 BGG นครศรีธรรมราช 100 % 1.00 
FiT 5.84 บาท /8 ปี แรก 
 FiT 5.34 บาท /12  ปี หลงั 

6 BGG อดุรธาน ี 100 % 1.00 
FiT 5.84 บาท /8 ปี แรก 
 FiT 5.34 บาท /12  ปี หลงั 

7 BGG ก าแพงเพชร 100 % 1.00 
FiT 5.84 บาท /8 ปี แรก 
FiT 5.34 บาท /12  ปี หลงั 

8 BGG สกลนคร 100 % 1.00 
FiT 5.84 บาท /8 ปี แรก 
FiT 5.34 บาท /12  ปี หลงั 

9 PSTE1 แพร่ 100% 23.42 FiT 3.38 บาท 20 ปี 

และส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาคือ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน
จากลม และโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ขนาดก าลงัการผลิต 50 เมกะวตัต์ ที่จังหวดันิญถ่วน 
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ประเทศเวียดนาม กับ Ninh Thuan Gelex Energy Company Limited ซึ่ง เป็นบริษัทในกลุ่ม Vietnam Electrical 
Equipment Joint Stock Corporation (GELEX) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศเวียดนาม) ราคารับซือ้ 
0.10 USD/kWh โดยบริษัทร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 49 ตามสญัญาก าหนดให้ขายไฟฟา้เดือนมิถนุายน 2562 

 

3) ธุรกิจก๊าซ และทอ่ขนสง่น า้มนั บริษัทเข้าลงทนุถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึง่ประกอบด้วยบริษัทย่อย
ดงันี ้
 

- บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ประกอบกิจการทอ่ขนสง่น า้มนัเส้นทางตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทาง 350 

กิโลเมตร  

- บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประกอบกิจการให้บริการสถานีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตามแนวทอ่

ขนสง่น า้มนั  

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั และบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1.  ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ช่องทางการจ าหนา่ย 3 ช่องทาง ได้แก่ จ าหน่ายให้แก่ภาคครัวเรือน จ าหนา่ย
ผา่นช่องทางสถานีบริการ และจ าหนา่ยให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมโดยเน้นการจ าหนา่ยในช่องทางนีม้ากขึน้   

   
2.  ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สว่นใหญ่ใช้ในอตุสาหกรรม ปัจจุบนับริษัทมีการลงนามสญัญาขาย LNG กบั

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ท่ีที่ทอ่ขนสง่ไปไมถ่ึงเพื่อทดแทนการใช้น า้มนัเตาของอตุสาหกรรมที่ใช้ความร้อน ข้อดี
ของ LNG คือ มีราคาถกู และมีความปลอดภยัสงู 
 

3.  ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลงังาน ปัจจุบนับิ๊กแก๊สได้เซนต์สญัญากับทางบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในการ
ด าเนินงานดแูลระบบสถานีบริการน า้มนัของ PTT   

 

4.  ธุรกิจสถานีขายปลกีก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ปัจจบุนัเปิดให้บริการ 2 สถานีโดยเป็นสถานีที่อยูต่ามแนวท่อ 
ได้แก่ สถานีบริการที่อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ เปิดให้บริการเดือนพฤษภาคม 2559 จ านวนหวัจ่าย 16 หวัจ่าย และ
สถานีบริการท่ีอ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2561 จ านวนหวัจ่าย 16 หวัจ่าย 

 

5.  ธุรกิจให้บริการขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ ด าเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (TPN) 
 

นายภาณ ุศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จ้งข้อมลูเพิ่มเติมของธุรกิจบริการขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ ซึ่ง TPN ได้ลงนามใน 
MOU ร่วมกบักระทรวงพลงังาน และบริษัท ท่อสง่ปิโตรเลียมไทย จ ากดั หรือ Thappline ให้สิทธ์ิ TPN เป็นผู้สร้างท่อขนสง่น า้มนั
เส้นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากจังหวดัสระบุรี ไปยังจังหวดัขอนแก่น ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่า EIA จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถนุายน 2561 และ
หน่วยงานผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 และ
จะเร่ิมก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม 2561  ซึ่งบริษัทจะต้องจดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอีกครัง้เพื่อขออนมุตัิการก่อสร้าง
โครงการดงักลา่วส าหรับโครงการไม่ได้เป็นโครงการใหม่แต่อย่างใด เป็นโครงการที่กรมธุรกิจพลงังานได้มีมติให้หาเอกชนลงทุน
สร้างท่อขนสง่น า้มนั เพื่อเป็นการลดอบุตัิเหตทุางถนนจากการใช้รถบรรทกุขนสง่น า้มนั จดัตัง้โครงการขึน้เมื่อพ.ศ. 2556 - 2557 
โดยแบ่งเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่อขนสง่น า้มนัสายเหนือ เส้นทางทอ่ขนสง่น า้มนัสายตะวนัออกเฉียงเหนือ และเส้นทางทอ่
ขนสง่น า้มนัสายใต้ ซึ่งจากผลการส ารวจพบวา่เส้นทางสายใต้นัน้ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากการขนสง่ทางเรือมีต้นทนุที่ต ่ากวา่ 
จึงเหลือเพียงเส้นทางสายเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเส้นทางสายเหนือระยะทาง 576 กิโลเมตร บริษัท ขนสง่น า้มนัทาง
ท่อ จ ากดั (FPT) เป็นผู้ ได้รับอนญุาตให้ด าเนินการ โดยใช้งบประมาณในการลงทนุประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท ส าหรับเส้นทาง



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

 

หน้า 15 
 
 

ขนส่งไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ TPN เป็นผู้ ได้รับสิทธ์ิในการก่อสร้าง โดยปัจจุบนัทางบริษัทมัน่ใจว่า EIA จะผ่านการ
พิจารณา และเงินลงทนุส าหรับโครงการมาจากสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงเงินทนุบางสว่นมาจากการหาผู้ ร่วมทนุ 
โดยระยะเวลาในการก่อสร้างคาดวา่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3  ปี ส าหรับการลงทนุในโครงการดงักลา่ว ทางผู้บริหารเช่ือมัน่วา่
เป็นโอกาสที่จะช่วยให้ PSTC มีการเติบโตได้อยา่งมัน่คงได้ในอนาคต 

 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้น าเสนอแผนธุรกิจส าหรับปี 2561 รายละเอียดดงันี ้
 

- ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนบริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงโดยการลดต้นทนุการผลติไฟฟา้เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีขึน้ 

- ธุรกิจระบบส ารองไฟฟา้ บริษัทวางแนวทางที่จะขยายกลุม่ลกูค้าเพิ่มมากขึน้  

- ธุรกิจก๊าซและท่อขนส่งน า้มัน มีแผนที่จะเติบโตร้อยละ 100 มาจากการขยายการจ าหน่ายก๊าซ LNG ในโรงงาน

อตุสาหกรรมมากขึน้ 
 

ส าหรับกลยทุธ์การเติบโต PSTC ตัง้เป้าหมายที่จะมีใบอนญุาตในการขายไฟฟ้าจ านวน 100 เมกะวตัต์ ภายในปี 2561 
ซึง่ปัจจบุนันีม้ี PPA ทัง้หมด 69.72 เมกะวตัต์ และจะคาดวา่จะได้ PPA เพิ่มขึน้อีก 25 เมกะวตัต์ จากการร่วมลงทนุพฒันาโครงการ
พลงังานทดแทนท่ีประเทศเวียดนาม โดยรวมจะมี PPA แล้วประมาณ 95 เมกะวตัต์ และภายในระยะเวลา 3 ปี บริษัทตัง้เปา้หมาย
ที่จะมี PPA เพิ่มขึน้เป็น 200 เมกะวตัต์ มาจากนโยบายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ในสว่นของสดัสว่นรายได้ในปี 2561 มา
จากรายได้ของการขายและบริการ ร้อยละ 20 รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานทดแทนร้อยละ 19 รายได้จากการงาน EPC 
ตา่งประเทศร้อยละ 27 และรายได้จากการจ าหนา่ยแก๊สร้อยละ 34  

 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ขอถือ
วา่ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 
 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 
 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบ โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รายงานสรุปภาพรวมงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

ผลประกอบการของบริษัทปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม จ านวน 484 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้รวมจ านวน 622 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 และในปี 2560 มีรายได้รวม จ านวน 1,363 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ119 เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มปีของธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จังหวดับุรีรัมย์ (บริษัท เวลล์โคราช เอนเนอร์ยี จ ากัด) จ านวน 8 เมกะวตัต์  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ (โซลา่ร์สหกรณ์) จ านวน 10 เมกะวตัต์ และรับรู้รายได้จากธุรกิจกลุม่บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 51 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธนัวาคม ท่ีบริษัทได้เข้าลงทนุ  

 

ในส่วนของ EBITDA ปี 2558 จ านวน 51 ล้านบาท ปี 2559 จ านวน 62 ล้านบาท และปี 2560 จ านวน 267 ล้านบาท 
เติบโตเพิ่มขึน้จากรายได้ที่เพิ่มขึน้ของโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน ส าหรับก าไรสทุธิของบริษัทปี 2558 จ านวน 14 ล้านบาท ปี 2559 
ขาดทุนสทุธิ 37 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าซือ้ พร้อมกับการซ่อมแซมปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลที่จังหวดับุรีรัมย์ และ ปี 
2560 มีก าไรสทุธิจ านวน 43 ล้านบาท 
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 ในสว่นงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยูท่ี่ 956 ล้านบาท ซึ่งในขณะนัน้บริษัทมี
เพียงธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมลกัษณะของผลติภณัฑ์และการบริการ 
และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ต่อมาในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็น 3,421 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้กว่าร้อยละ 258 
มาจาการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 2 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 1 แห่ง และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์จ านวน 10 เมกกะวตัต์ และในปี 2560 บริษัทมีทรัพย์สินรวมเป็น 5,747 ล้านบาท เพิ่มขึน้มาอีกร้อยละ 68 มาจากการ
เข้าลงทุนในธุรกิจบริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ในส่วนของหนีส้ิน ปี 2558 บริษัทมีหนีส้ิน 
จ านวน 414 ล้านบาท ปี 2559 จ านวน 2,043 ล้านบาท เพิ่มขึน้มาจากภาระหนีข้องโรงไฟฟา้ชีวมวล การก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์จ านวน 10 เมกะวตัต์ และในปี 2560 บริษัทมีหนีส้นิเพิ่มขึน้มาเพียงร้อยละ 4 เป็นจ านวน 2,132 ล้านบาท จากภาระหนี ้
หมนุเวียนภายในกิจการ   ส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นนัน้ ในปี 2558 สว่นของผู้ ถือมีจ านวน 543 ล้านบาท ปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 154 
เป็นจ านวน 1,378 ล้านบาท มาจากการเพิ่มทุนจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) และในปี 
2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 162.3 เป็นจ านวน 3,615 ล้านบาท จากการเพิ่มทนุจัดสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement: PP) และอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ในปี 2558  มีอตัราสว่นอยู่ที่ 0.76 เท่า ในขณะที่ ปี 2559 มีอตัราสว่น
เพิ่มขึน้อยู่ที่ 1.48 เท่า จากการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุสร้างและปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ในปี 2560 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้นลดลงมาอยูท่ี่ 0.59 เทา่ จากการท่ีบริษัทได้มีการเพิ่มทนุจดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP)  
 

คุณศศิโรจน์ อังคภาคย์ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• เสนอแนะเร่ืองการน าเสนอข้อมลูในสว่นการเติบโตของรายได้กิจการ แนะน าให้ใสเ่ป็นตวัเลขได้หรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณ ุศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทจดทะเบยีน บริษัทไม่
สามารถเปิดเผยข้อมลูตวัเลขรายได้ และก าไรสทุธิ ได้ตามกฏเกณฑ์การเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

  
หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลกับญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 3,169,488,650 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ 
       ด าเนินงานประจ าปี 2560 
 

 ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และบริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้
เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบาย
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จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัหักภาษีและทุนส ารองตาม
กฎหมายแล้ว 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 43.21 ล้านบาท แตเ่นื่องจากบริษัทมีแผนขยายการ
ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน ธุรกิจแก๊สและอื่นๆ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2560  
 

คุณวชิรา สุนทราชัย ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• จากการท่ีผู้บริหารแจ้งข้างต้นวา่บริษัทมีแผนที่จะลงทนุในธุรกิจตา่งๆคอ่นข้างเยอะ แตจ่ากผลการด าเนินงานปี 2560 

บริษัทมีก าไรหากไมม่กีารจา่ยปันผลนัน้เทา่กบัวา่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทไมไ่ด้รับผลประโยชน์ 

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณ ุศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทเข้าใจในเหตผุลของผู้ ถือหุ้น แตเ่นื่องด้วยบริษัทมีแผนที่จะ
ลงทนุโดยใช้เงินลงทนุจ านวนมาก จากโครงการลงทนุท่ีบริษัทวางแผนไว้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องกนัสว่นของก าไรในปี 
2560 ไว้เป็นเงินลงทนุในโครงการดงักลา่ว และเนื่องจากกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงินมีต้นทนุทางการเงินคอ่นข้างสงู จงึ
เป็นเหตผุลให้บริษัทพิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
 

คุณกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะดงันี ้

• เห็นด้วยกบัการชีแ้จงของทา่นประธานฯ เนื่องจากสว่นตวัมีความเห็นวา่ก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2560 มีจ านวน

ไมไ่ด้มาก ซึง่หากมีการจ่ายปันผลก็เป็นจ านวนเงินตอ่หุ้นไมถ่ึง 1 สตางค์ จึงขอเสนอแนวทางการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิม ขอฝากข้อเสนอดงักลา่วให้กบัผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานฯ ขอขอบพระคุณส าหรับข้อเสนอแนะดงักล่าวทางผู้บริหารขอรับไว้เพื่อ

พิจารณา 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 3,189,984,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 22 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วมีจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายภาณ ุศีติสาร  นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน และ
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นายวรพงศ์ จ าจด โดยมีรายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 3 ทา่น ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชมุแล้ว 

 

เนื่องจากนายภาณ ุศีติสาร ประธานฯ และเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว จึงให้คุณพระนาย 
กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร ท าหน้าที่แทนในวาระนี ้และได้ออกจากห้องประชมุ เพื่อความโปร่งใสในการโหวตคะแนนเสยีง
ในวาระนี ้

 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสยัทัศน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดย
ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสียในวาระนี ้มีความเห็นร่วมกนั 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  

 

หลงัจากนัน้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และเสนอให้ที่ประชมุ
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยท าการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล และเฉพาะส าหรับการลงมติในวาระนีบ้ริษัทขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดหลงัลงคะแนนโดยทันทีเพื่อท าการ
ตรวจทานคะแนนเสยีงให้ถกูต้อง โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

คุณปัทม์รวีย์ โฆสิตังกูร โดยรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซกัถามดงันี ้

• จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุเพิ่มขึน้ทกุวาระ จึงรบกวนสอบถามวา่ข้อมลูที่แสดงบนหน้าจอถกูต้องหรือไม่ 

 ตอบข้อซกัถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จงว่า จ านวนผู้ ถือหุ้นเข้ารวมประชุม ที่แสดงบนหน้าจอมีจ านวนเพิ่มขึน้
เนื่องจากระหวา่งการประชมุมีทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1. นายภาณ ุศตีิสาร  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 3,189,994,205 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 3,189,994,205 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

       3. นายวรพงศ์ จ าจด ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
เห็นด้วย 3,189,994,205 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนจากการปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ความระมดัระวงัและกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ และท าการ
เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั หรือใกล้เคียงกบับริษัท  ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท 
ซึง่เป็นอตัราที่สงูกวา่ในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการบริษัท 15,000 บาท 10,000 บาท 

2) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 10,000 บาท 
 

3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จ 
 

 ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดียวต่อปี โดย
จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท หกัด้วยจ านวนค่าเบีย้ประชุมที่จ่ายในปีนัน้ และคงเหลือเป็นจ านวนเงินส าหรับ
จ่ายคา่บ าเหน็จประจ าปี  ทัง้นี ้การจดัสรรสว่นแบง่บ าเหน็จประจ าปี มีดงันี ้

 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษัท 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15% 15% 

กรรมการบริษัท 10% 10% 

กรรมการตรวจสอบ 10% 10% 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยมติของวาระนีจ้ะต้อง
ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม: ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

เห็นด้วย 3,189,994,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ซึ่งได้ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาการด าเนินงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในปี 2560 ที่
ผ่านมาแล้วเห็นว่ามีผลงานที่น่าพอใจ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทัง้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรือไม่มีสว่นได้เสียกบัธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จ านวน 5 ทา่น ได้แก่ 

  1.)  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4521 
  2.)  นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972 
  3.)  นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5659 
  4.)  นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 

5.)  นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3182 
 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 
และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 4,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 4 ที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 
โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี ้

เห็นด้วย 3,189,994,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 8    พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 

ไมม่ีการเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดงันี ้
 
 

ผู้ถอืหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อซกัถามดงันี ้

• ราคาหุ้นช่วงมกราคม 2561 ที่ผา่นมานัน้ราคาปรับขึน้ไป 1 บาท แตใ่นวนัท่ี 19 มกราคม 2561 ราคาถกูเทขายออกมา

จนถึงราคา Floor ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัท ไมท่ราบวา่ผู้บริหารมีมาตราการดแูลและปอ้งกนัไมใ่ห้

เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ในภายหลงัอยา่งไร 

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณ ุศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ยอมรับวา่เหตกุารณ์ดงักลา่วนัน้กระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัท 
แต่ในวนันัน้ทางผู้บริหาร กรรมการบริษัท ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ให้สัง่ปิดสมดุทะเบียน และการสง่หนงัสือสอบถามไปยงั
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อตรวจสอบการซือ้ขายหุ้น ซึง่ทางหนว่ยงานดงักลา่วได้ท าหนงัสอืแจ้งมายงับริษัทวา่
การซือ้ขายหุ้นในวนัท่ี 19 มกราคม 2561 นัน้ไม่มีสิ่งใดผิดปกติ  ทัง้นีเ้มื่อบริษัทได้รายช่ือผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจากการปิดสมดุ
ทะเบียน ทางบริษัทได้ท าการตรวจสอบกลุม่ผู้ ถือหุ้น PP ตามที่มีข่าวลือ หลงัจากนัน้บริษัทได้จดังานแถลงข่าวเพื่อชีแ้จง
ประเด็นข่าวลือต่างๆ อย่างไรก็ตามกระผมเช่ือมัน่ในผลการด าเนินงานของบริษัท สิ่งที่บริษัทก าลงัสร้างเร่ิมที่สะท้อน
ออกมา เพราะแม้วา่ในช่วงที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลงังานได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบันโยบายการรับซือ้ไฟฟา้จาก
พลงังานทดแทนในอนาคต ซึ่งเป็นผลลบกับกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทนท าให้ราคาหุ้นในกลุ่มนีม้ีการปรับตัวลดลง
คอ่นข้างมาก แตหุ่้น PSTC ยงัคงยืนราคาเทา่เดิม คืออยูร่ะหวา่ง  0.70 – 0.80 บาท ท าให้เราเช่ือมัน่วา่ผลการด าเนินงาน
ที่ดีจะเป็นตวัก าหนดราคาหุ้นที่ดีในอนาคต และคาดว่าปัจจุบนันีน้กัลงทุนได้ทราบถึงสิ่งที่ PSTC ก าลงัจะท า และบาง
โครงการได้เร่ิมท าไปแล้ว ปัจจุบนันี ้PSTC มี PPA ประมาณ 70 เมกะวตัต์ COD ไปแล้วประมาณ 30 เมกะวตัต์ ส าหรับ
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย PSTC ถือหุ้นร้อยละ 51 มีแผนท่ีจะยื่น Filing ประมาณปี 2563 การท่ี
น าบริษัทยอ่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นัน้ ยอ่มสง่ผลดีตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัทด้วยเช่นกนั 

คุณแพรวดี ช่างวิชชุการ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  มีข้อซกัถามดงันี ้

• บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (TPN) ท าธุรกิจท่อขนส่งน า้มนั ซึ่งทาง PSTC ได้วางแผนไว้หรือไม่ว่าเงินทนุที่ใช้

ส าหรับโครงการนีค้ือเทา่ไร และระยะเวลาคืนทนุก่ีปี 

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณ ุศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ส าหรับอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 

เท่ากบัร้อยละ 11 – 12 และระยะเวลาคืนทนุคือประมาณ 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมให้บริการได้ในปี 2565 และจากข้อมลู

พบว่าปริมาณการใช้น า้มนัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการใช้น า้มนัจ านวน

กว่า 3,800 ล้านลิตร โดยการขนส่งทางรถบรรทุก ซึ่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณการใช้น า้มนัต่อปีอยู่ที่ 2,800 

ล้านลิตร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีปริมาณการใช้น า้มนัที่ 1,000 ล้านลิตร ร้อยละ 90 ของน า้มนั

ทัง้หมดมาจากการน าเข้าจากประเทศไทย และคาดวา่ในปี 2564 จะมีปริมาณการใช้น า้มนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 และในอีก 

10 ปีข้างหน้าจะมีการใช้น า้มันปริมาณเพิ่มขึน้เป็น 3,000 – 4,000 ล้านลิตร ซึ่งบริษัทได้มีการท า LOA (Letter Of 

Acknowledgement) กับผู้ ค้าน า้มนัในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบางส่วนแล้ว นบัว่าสิ่ง

เหลา่นีเ้ป็นโอกาสที่ดีต่อธุรกิจของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ปัจจุบนั TPN อยู่ระหว่างการท า EIA คาดว่าจะ
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แล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 และคาดวา่บริษัทจะจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อขอมติเพื่ออนมุตัิการ

ก่อสร้างประมาณ Q3/2561 – Q4/2561 เป็นล าดบัถดัไป 

• เงินลงทนุโครงการทอ่ขนสง่น า้มนัทัง้หมดมาจากการกู้ยืมสถาบนัการเงินใช่หรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณ ุศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ปัจจุบนัเรามีเคร่ืองมือทางการเงินคอ่นข้างหลากหลาย ซึ่งขณะนี ้

ทางบริษัทได้จดัหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศแล้ว เพียงแตว่า่บริษัทมีแผนที่ท าให้สว่นทนุเพิ่มขึน้ด้วย 

โดยวิธีการหาผู้ ร่วมทนุ สดัสว่นร้อยละ 70 : 30 เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบั TPN   

• จากแผนการที่กล่าวมาข้างต้น เห็นว่าบริษัทจะมีการใช้เงินจ านวนมากในการลงทุนโครงการต่างๆ จึงขอสอบถามว่า 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จะมีการเพิ่มทนุอีกหรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณ ุศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จงว่า จากแผนการสร้างความเติบโตของ PSTC ในระยะเวลาอีก 2 ปี

ข้างหน้าจะยงัไมม่ีการเพิ่มทนุ หากมีการเพิ่มทนุจะเป็นในลกัษณะการออกหุ้น IPO ของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 

• ปัจจุบนัมีกระแสเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานเข้ามามากขึน้ จึงมีการน ารถยนต์พลงัไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เข้ามาใช้

เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ใช้เชือ้เพลิงจากน า้มนั ปัจจยัเหลา่นีม้ีผลกระทบต่อธุรกิจท่อขนสง่น า้มนัของบริษัท หรือไม่อย่างไร

บ้าง 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานฯ ชีแ้จงว่า กระแสรถยนต์พลงัไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ในปัจจุบนั

ยอมรับว่าค่อนข้างมาแรงแต่คาดว่าจะเกิดในหวัเมืองหลกัๆก่อน ทัง้นีท้าง PSTC ท างานร่วมกับ บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) และกรมธุรกิจพลงังาน โดยมีข้อมลูการใช้ของประชากรไทยพบว่า ร้อยละ 60 เป็นรถยนต์ประเภทกระบะ ซึ่ง

ส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่ง และตามแผนของกรมธุรกิจพลงังานในระยะเวลาอีก 20 ปี จะมีรถยนต์ที่ใช้พลงัไฟฟ้า เพียง 

1,000,000 คนั 
 

คุณภกัดี ช่างวิชชุการ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้  

• จากการคาดการณ์รายได้ของบริษัทในปี 2561 ที่มีการเติบโตในลกัษณะก้าวกระโดด ผู้บริหารมีความมัน่ใจวา่จะสามารถ

ท าตามเปา้หมายได้มากหรือน้อยอยา่งไร 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า จากตวัเลขข้อมลูข้างต้นที่น าเสนอไปนัน้ 

ทางผู้บริหารมีความมัน่ใจที่จะสามารถท าให้รายได้เติบโตตามเปา้หมาย  

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณ ุศีติสาร ประธาน ชีแ้จงวา่ ตวัเลขที่น าเสนอเหลา่นีท้างผู้บริหารคอ่นข้างมั่นใจจากแผนท่ีบริษัท

วางไว้  

• จากการท่ีบริษัทหลกัทรัพย์แหง่หนึง่ได้มีการน าเสนอบทวิเคราะห์ของ PSTC ในเร่ืองของก าไรสทุธิในปี 2561 จ านวน 199 

ล้านบาท ขอสอบถามวา่ข้อมลูดงักลา่วคลาดเคลือ่นจากข้อมลูจริงประมาณก่ีเปอร์เซ็นต์ 

ตอบข้อซกัถาม : นายภาณ ุศีติสาร ประธาน ชีแ้จงวา่ จากกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อลูของบริษัทจดทะเบียน ทางบริษัทไม่

สามารถตอบค าถามในข้อดงักลา่วได้ เพราะเสมือนเป็นการชีน้ าข้อมลูที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงตอ่นกัลงทนุ 

• จากข้อมลูข้างต้นท่ีแจ้งวา่จะมีการน าบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย PSTC ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 51 

ไมท่ราบวา่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ PSTC จะได้รับหุ้น IPO หรือไม ่
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ตอบข้อซกัถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธาน ชีแ้จงว่า หาก ณ วนัที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท บิ๊กแก๊ส 

เทคโนโลยี จ ากดั บริษัทจะพิจารณากฎเกณฑ์ของทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อีกครัง้ วา่สามารถด าเนินการอยา่งไรได้บ้าง 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการประชุมในวันนีก็้ได้ด าเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ซึ่งผู้ ถือหุ้นก็ได้
รับทราบค าชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ รวมถึงได้ลงมติในเร่ืองที่มีอยูใ่นท่ีประชมุทกุเร่ืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนปิดประชมุในวนันี ้ขอ
เชิญผู้ ถือหุ้นที่มีข้อซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม หรือหากผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อซกัถามใดๆ แล้ว ก็สามารถฝากค าถามต่อ
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทในภายหลงัได้ 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และก่อนเดินทางกลบัขอให้ผู้
ถือหุ้นวางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทจะได้เก็บบตัรลงคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน ใช้เป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงใน
อนาคต และกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดการประชมุเวลา 16.30 น. 

 
 
   (นายภาณ ุ ศีติสาร) 
             ประธานกรรมการบริษัท 
       รับรองถกูต้อง 

  
   

     (นางสาวกนกอร ศรีบญุช)ู  
           เลขานกุารบริษัท 
  


