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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 1 : ประกอบการพิจารณาวาระที� 1 
 

รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั "งที� 1/2558 
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชั �น เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 
 

วนัเวลาและสถานที� : วนัที� 23 ธนัวาคม 2558  เวลา 13.10 – 17.10 น. 
 : หอ้งประชมุวภิาดา 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. นางสาวอนงค ์  พานิชเจรญินาน  กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าที�ฝา่ยการเงนิ 
5. นางชุตนินัท ์ กจิสาํเรจ็   กรรมการบรษิทั / รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร / เลขานุการบรษิทั 
6. นายสวุทิย ์  สงิหจนัทร ์  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพทิยาธร   มฤทุสาธร  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรพงศ ์ จาํจด   กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากบริษทั เพาเวอร ์โซลูชั �น เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

1. นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท   ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
2. นางสาวกาญน์ธรีา ไทยคง   นกัลงทุนสมัพนัธ ์(IR) 

 
ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากบริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี" จาํกดั ที�ปรกึษาทางการเงินของบริษทั 

1. คุณอนงค ์  ยุวะหงษ์ 
2. คุณฐติพิร  รตันอมรพนิ 
3. คุณสทิธา  พนูพนิช 

 
ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากบริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1. คุณอนนัต ์ นุ่มบุญนํา 
2. คุณสมาบตั ิ อศัวรุจกุิล 

 
ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากบริษทัที�ปรกึษากฎหมายธนาธิป แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั ที�ปรกึษากฎหมายของบริษทั 

1. คุณชวลรรค  ศวิยาธร อาราเนตา 
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ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม : นางชุตนินัท ์กจิสาํเรจ็ กรรมการบรษิทั / เลขานุการบรษิทั 
 

เริ�มประชุมเวลา 13.10 น. 
 

 

ก่อนเริ�มการประชุม 
 

นางสาวมนญัญา นิ�มมาศ เจา้หน้าที�ของบรษิทั ไดก้ล่าวชี7แจงขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558 ดงันี7 
 

• จากการรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 

(ตามที�ไดม้กีารแกไ้ข) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เมื�อวนัที� 30 พฤศจกิายน 2558 มผีู้

ถอืหุน้ที�ไดร้บัสทิธเิขา้ร่วมประชุมทั 7งสิ7นจํานวน 6,951 ราย รวมเป็นจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั 7งหมดจาํนวน 2,200,000,000 

หุน้ 

• การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั 7งที� 1/2558 ในครั 7งนี7 มีวาระการประชุมรวมทั 7งสิ7น 10 วาระ โดยเป็นวาระลงคะแนนเสยีง

ทั 7งหมด ดงัรายละเอยีดที�ปรากฏตามหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมที�ไดนํ้าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายแลว้ก่อนการประชุม 

ต่อจากนั 7น นางสาวมนญัญาไดก้ล่าวแนะนํากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ที�เขา้ร่วมการประชุมในครั 7งนี7 ดงัต่อไปนี7 
 

1. นายภาณุ  ศตีสิาร  ประธานกรรมการบรษิทั ทาํหน้าที�ประธานที�ประชุม 
2. นายพระนาย  กงัวาลรตัน์  กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
3. นายอณัณพ พุ่มกุมาร  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าที�ฝา่ยปฏบิตักิาร 
4. นางสาวอนงค ์  พานิชเจรญินาน กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าที�ฝา่ยการเงนิ 
5. นางชุตนินัท ์ กจิสาํเรจ็  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร /  

เลขานุการบรษิทั 
6. นายสวุทิย ์  สงิหจนัทร ์  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพทิยาธร   มฤทุสาธร  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรพงศ ์ จาํจด  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท  กรรมการบรหิาร / ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

 
ลาํดบัต่อมา เป็นการกล่าวแนะนําบุคคลที�ไดร้บัเชญิเขา้ร่วมประชุมดงัต่อไปนี7 
 

1. คุณอนงค ์ ยุวะหงษ์  ที�ปรกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี7 จาํกดั 
2. คุณฐติพิร รตันอมรพนิ ที�ปรกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี7 จาํกดั 
3. คุณสทิธา พนูพนิช  ที�ปรกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี7 จาํกดั 
4. คุณอนนัต ์ นุ่มบุญนํา  ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ จากบรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
5. คุณสมาบตั ิ อศัวรุจกุิล  ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ จากบรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
6. คุณชวลรรค  ศวิยาธร อาราเนตา ที�ปรกึษากฎหมาย จากบรษิทัที�ปรกึษากฎหมายธนาธปิ แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

 
 
 
 
 
 



 

- 10 - 

 

 

นอกจากนี7 บรษิทั ไดม้อบหมายใหบ้รษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทมส ์(ประเทศไทย) จํากดั เป็นผูท้าํหน้าที�ลงทะเบยีนและ
ตรวจนับคะแนนเสยีงร่วมกบัเจ้าหน้าที�ของบรษิทั โดยมคุีณกญัญ์นภสัสร พงศน์วมงคล อาสาสมคัรจากผู้ถอืหุ้นร่วมเป็นสกัขี
พยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนร่วมกบัเจา้หน้าที�ของบรษิทั 
 

ต่อจากนั 7น นางสาวมนัญญาได้กล่าวเรียนเชิญนายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบรษิัท กล่าวเปิดการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558 และดาํเนินการประชุมตามวาระที�ไดแ้จง้ใหท้ราบตามหนงัสอืเชญิประชุม 
 

นายภาณุ ศตีิสาร ทําหน้าที�เป็นประธานการประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที�สละเวลามาเขา้ร่วม
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558 ในครั 7งนี7 และไดแ้ถลงใหท้ี�ประชุมทราบวา่ ตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 42 กาํหนดให้
การประชุมผู้ถอืหุน้ จะต้องมผีู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี�สบิห้า (25) คน หรอืไม่
น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั 7งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�
จาํหน่ายไดท้ั 7งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม สาํหรบัการประชุมในวนันี7 จากจํานวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั 7งหมด 2,200,000,000 
หุน้ ณ เวลาเริ�มการประชุม 
 

• มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวนทั 7งสิ7น 78 ราย คดิเป็นจาํนวนหุน้ 458,187,742 หุน้ 
• มผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม จาํนวนทั 7งสิ7น 43 ราย คดิเป็นจาํนวนหุน้ 916,049,731 หุน้ 

 

ดงันั 7น รวมแลว้ถอืว่ามผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมทั 7งมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 121 ราย คดิรวมเป็นจาํนวนหุน้
เท่ากบั 1,374,237,473 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.46 ซึ�งมากกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั 7งหมด ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

ก่อนที�จะเริ�มการพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี7แจงเกี�ยวกบัวธิกีารดําเนินการประชุม และขั 7นตอนการ
ลงคะแนนเสยีงและวธิกีารนบัคะแนน โดยสรุปดงันี7 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยจะนบั 1 หุน้ มคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 เสยีง และมตขิองที�ประชมุผู้
ถอืหุน้ประกอบดว้ยเสยีงดงัต่อไปนี7 

- กรณีปกต ิใหถ้อืตามคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- กรณีอื�นซึ�งมกีฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกต ิกใ็หด้ําเนินการใหเ้ป็นไป
ตามที�กาํหนดนั 7น โดยผมจะแจง้ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. การลงคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทาง
หนึ�งเท่านั 7น พรอ้มลงนามกํากบัไว ้ กรณีที�จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี ไดแ้ก่ กรณีทําเครื�องหมายลงคะแนนเสยีงไม่ชดัเจน หรอืไม่ลง
นามกาํกบัในบตัรลงคะแนนเสยีง เป็นตน้ 

3. ผูถ้อืหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุม มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะในวาระที�เขา้ร่วมประชุมเท่านั 7น โดยผูถ้อืหุน้ที�กลบัไป
ก่อนการประชุมเสรจ็สิ7น จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระที�ยงัมไิดพ้จิารณา 
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4. ผูถ้อืหุน้ที�มสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื�องใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั 7น และประธานฯ อาจจะเชญิผูถ้อื

หุน้นั 7นออกนอกหอ้งประชุมชั �วคราวได ้

5. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั 7นๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที�ต้องการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ แจง้ชื�อและนามสกุลก่อนซกัถามและแสดง
ความเหน็ทุกครั 7ง 

6. ประธานฯ จะแจง้ผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อที�ประชุม เมื�อการนบัคะแนนของวาระนั 7นๆ เสรจ็สิ7น 

หลงัจากนั 7น ประธานฯ ไดเ้ริ�มการประชุมเพื�อพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี7 

วาระที� 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 

ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้จดัให้มีการประชุมเมื�อวนัที� 29 
เมษายน 2558 ตามรายละเอยีดในสาํเนารายงานการประชุมซึ�งไดแ้สดงไวต้ามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 ที�ไดนํ้าส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบั
หนังสอืเชิญประชุมแล้ว  จากรายละเอียดของรายงาน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบนัทึกสาระสําคญัไว้อย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้นตามมตขิองที�ประชุม จงึเหน็ควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานดงักล่าว 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิ�มเตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็
เพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 โดยมตขิองวาระนี7ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,382,433,173 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 40,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    
 

หมายเหตุ : ในวาระนี7มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ7นเป็นจาํนวน 12 ราย รวมเป็นจาํนวน 8,235,700 หุน้ 
 

ก่อนเขา้สู่วาระถดัไป ประธานฯ ไดแ้ถลงว่า สําหรบัในวาระที� 2 ถงึ 6 นั 7นเป็นการพจิารณาอนุมตักิารลงทุนในธุรกจิ
พลงังานทางเลอืกของบรษิัทจํานวน 5 โครงการ รวมถึงวาระที�เหลอืซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการเพิ�มทุนของบรษิัท โดยก่อนจะเขา้สู่
วาระการพจิารณาเพื�อลงคะแนนเสยีงนั 7น จะขอกล่าวถงึภาพรวมของการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ั 7ง 5 รายการ รวมถงึ
รายละเอยีดการเพิ�มทุนของบรษิทั โดยจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดข้อ้ซกัถามหลงัจากที�ไดช้ี7แจงภาพรวมดงักล่าวทั 7งหมดแลว้ 
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สาํหรบัภาพรวมของการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�จะเสนอขออนุมตัใินครั 7งนี7มจีาํนวน 5 รายการ แบ่งออกเป็น 

การลงทุนซื7อหุน้และลงทุนเพิ�มเตมิเพื�อทาํธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ หรอื ไบโอแก๊ส จาํนวน 2 รายการ และการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล หรอื ไบโอแมส โดยบรษิทั ไบโอโกกรนี จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อย จํานวน 3 รายการ รวม
เป็นมูลค่าทั 7งสิ7นไม่เกนิ 962 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมและรายงานการไดม้าซึ�งสนิทรพัย ์(สิ�งที�
สง่มาดว้ย 2) ที�ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

ทั 7งนี7 การทาํรายการดงักล่าวขา้งต้นเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทั ที�มนีัยสาํคญัของบรษิทัตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ. 20/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนัยสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบียนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ซึ�งเมื�อคํานวณขนาดรายการ
ทั 7งหมดที�บรษิทัจะเขา้ทํารายการในครั 7งนี7 มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 117.95 ของมูลค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั ซึ�งคดิคํานวณ
ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน และเมื�อคดิคํานวณขนาดรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�เกดิขึ7นในระหว่าง 6 เดอืน และ 12 
เดอืนยอ้นหลงั จะมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 163.96 และรอ้ยละ 165.53 ตามลําดบั ซึ�งมขีนาดรายการเขา้ข่ายเป็นรายการ
ประเภทที� 4 ซึ�งขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 100 ซึ�งเขา้ขา่ยการเป็น Backdoor Listing โดยบรษิทัมหีน้าที�ตอ้งแต่งตั 7งที�ปรกึษา
ทางการเงนิอสิระเพื�อให้ความเหน็ต่อการทํารายการในครั 7งนี7  อย่างไรกต็าม การทํารายการดงักล่าวแม้ว่าจะมขีนาดรายการ
มากกว่ารอ้ยละ 100 ตามเกณฑม์ูลค่าสิ�งตอบแทน คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาการเขา้ทํารายการดงักล่าวและมคีวามเหน็
ว่ารายการดงักล่าวเขา้ขอ้ยกเวน้การยื�นคาํขอใหร้บัหลกัทรพัยใ์หม่ตามประกาศเรื�องการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปทุกประการดงันี7  

ก. ธุรกจิที�ไดม้ามลีกัษณะของธุรกจิที�คลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั 
ข. บรษิทัไม่มนีโยบายที�จะเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั 
ค. บริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นผลจากการได้มาซึ�งสินทรพัย์มีคุณสมบัติที�เหมาะสมที�จะจดทะเบียนกับตลาด

หลกัทรพัย ์และ 
ง. ไม่มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัของบรษิัทและในอํานาจควบคุมบรษิัทหรอืผูถ้ือหุ้นที�มอีํานาจควบคุมของ

บรษิทั 

ภาพรวมของการลงทุนซื"อหุ้นและลงทุนเพิ�มเติมในบริษทัซึ�งทาํธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ จาํนวน 2 โครงการ 

1. โครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพจากนํ"าเสีย กาํลงัการผลิต 4 เมกะวตัต ์ของบริษทั อรญั เพาเวอร ์จาํกดั (“อรญั 
เพาเวอร”์)  ซึ�งมทีี�ตั 7งอยู่ที� ตําบลวงัลกึ อําเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยได้รบันํ7าเสยีมาจากโรงงานผลติเอทานอลของ
บรษิัท มติรผล ไบโอฟูเอล จํากดั ที�มกีารแจกจ่ายใหโ้ดยไม่คดิมูลค่า  ปจัจุบนั อรญั เพาเวอร ์มทีุนจดทะเบยีน 145 ลา้นบาท 
เริ�มขายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เมื�อเดอืนมนีาคม 2557 โดยได้รบัอตัรารบัซื7อไฟฟ้าส่วนเพิ�ม หรอื Adder ในอตัรา 0.30 
บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี  ทั 7งนี7 ในส่วนของอรญั เพาเวอร์ จะมีสญัญาซื7อขายไฟฟ้าทั 7งหมด 2 ใบ โดยใบแรกคือ
โรงไฟฟ้าชวีภาพที�ดาํเนินการอยู่ในปจัจุบนั กําลงัการผลติ 4 เมกะวตัต์ และอกีใบเป็นโรงไฟฟ้าชวีภาพ ขนาดกาํลงัการผลติ 4 
เมกะวตัต์เช่นเดยีวกนั แต่ยงัไม่ไดด้ําเนินการก่อสรา้ง โดยมกีําหนดเริ�มต้นจ่ายไฟฟ้า หรอื SCOD ในวนัที� 30 กนัยายน 2560 
ซึ�งบรษิทัจะพจิารณาการลงทุนในสว่นนี7ต่อไปตามลาํดบัแผนการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าของบรษิทั 

ทั 7งนี7 การเขา้ลงทุนในอรญั เพาเวอร ์จะแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 
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(1) การซื7อหุน้จากผูถ้อืหุน้กลุ่มเดมิซึ�งมไิดเ้ป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทั ในราคาเบื7องต้นประมาณ 228.3 ลา้น

บาท 

(2) การเพิ�มทุนจดทะเบยีนในอรญัเพาเวอร ์จาํนวน 176.7 ลา้นบาท เพื�อใหอ้รญั เพาเวอร ์ใชค้นืเงนิกูย้มืและซื7อที�ดนิ

เป็นจํานวนเงนิ 129.7 ลา้นบาท และใชส้าํหรบัลงทุนเพื�อปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ป็นจํานวนเงนิ 47 ลา้นบาท โดยทั 7ง

โครงการมมีลูค่ารวมของเงนิลงทุนที�จะขออนุมตัไิม่เกนิ 405 ลา้นบาท 

2. โครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพจากนํ"าเสีย กําลงัการผลิต 2 เมกะวตัต์ ของบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน 
เพาเวอร์ จํากัด (“เศรษฐีสุพรรณ”)  ซึ�งมีที�ตั 7งอยู่ที�ตําบลตลิ�งชัน อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้นํ7 าเสียจาก
โรงงานผลติเอทานอลของบรษิัท มติรผล ไบโอฟูเอล จํากดั ที�มกีารแจกจ่ายใหโ้ดยไม่คดิมูลค่า เช่นเดยีวกบัที�อรญั เพาเวอร ์
ทั 7งนี7 เศรษฐสีุพรรณเริ�มจําหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเมื�อเดอืนตุลาคม 2558 ที�ผ่านมา โดยไดร้บัอตัรารบัซื7อไฟฟ้า
สว่นเพิ�ม หรอื Adder ในอตัรา 0.30 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี  สาํหรบัการเขา้ลงทุนในเศรษฐสีพุรรณ จะแบ่งออกเป็น 
2 สว่นเช่นเดยีวกนั กล่าวคอื 

(1) การซื7อหุน้จากผูถ้อืหุน้กลุ่มเดมิซึ�งมไิดเ้ป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทั ในราคาเบื7องตน้ประมาณ 43.4 ลา้นบาท 

(2) การเพิ�มทุนจดทะเบยีนในเศรษฐสีพุรรณ จาํนวน 153.6 ลา้นบาท เพื�อใหเ้ศรษฐสีพุรรณใชค้นืเงนิกูย้มืและซื7อที�ดนิ
เป็นจาํนวนเงนิ 108.6 ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงนิลงทุนเพื�อปรบัปรุงสนิทรพัย ์โดยทั 7งโครงการจะมมีลูค่ารวมของเงนิลงทุนที�จะขอ
อนุมตัไิม่เกนิ 197 ลา้นบาท 

โรงไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพทั 7ง 2 โรงดงักล่าว ใช้นํ7าเสยีจากโรงงานผลติเอทานอลของบรษิัท มติรผล ไบโอฟูเอล 
จํากดั ที�มกีารแจกจ่ายให้โดยไม่คดิมูลค่า ซึ�งจากการสาํรวจพื7นที�ในบรเิวณใกลเ้คยีงกย็งัมโีรงงานนํ7าเสยีอกีหลายแห่งที�ทาง
บรษิัทสามารถเขา้ไปรบันํ7าเสยีมาใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติไฟฟ้าได ้ ขณะที�ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั โรงไฟฟ้าที�ใชนํ้7าเสยีเป็น
วตัถุดบิมจีํานวนไม่มาก ทําให้ในปจัจุบนั ความเสี�ยงทางด้านวตัถุดบิสําหรบัป้อนโรงไฟฟ้าค่อนขา้งตํ�า  และในส่วนของการ
ขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI นั 7น โครงการทั 7ง 2 จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์หลกัคอื การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล
เป็นระยะเวลา 8 ปี และหลงัจากครบ 8 ปีแลว้ กจ็ะไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 อกีเป็นระยะเวลา 5 ปี  
ทั 7งนี7 การลงทุนโรงไฟฟ้าชวีภาพทั 7ง 2 โรง ซึ�งมสีญัญาซื7อขายไฟฟ้าและได้จําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเรยีบร้อยแล้วจะช่วยให้
บรษิทัสามารถรบัรูร้ายไดไ้ดท้นัท ีเป็นแหล่งรายไดท้ี�ม ั �นคง และจะช่วยสรา้งความเชี�ยวชาญในธุรกจินี7มากขึ7น 

ในดา้นความเสี�ยงนั 7น บรษิทัมแีผนป้องกนัความเสี�ยงในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี�ยงดา้นความไม่แน่นอนของ
วตัถุดบิที�จะส่งผลกระทบต่อปรมิาณแก๊สที�จะใชใ้นการผลติไฟฟ้า โดยบรษิัทไดม้กีารลงพื7นที�เพื�อสาํรวจแหล่งนํ7าเสยีอื�นๆ ซึ�ง
พบว่า ยงัมโีรงงานนํ7าเสยีอกีหลายแห่งที�พรอ้มจะสนับสนุนวตัถุดบิใหก้บัโรงไฟฟ้า นอกจากนี7บรษิทัยงัมแีผนปรบัปรุงโครงการ
เพิ�มเตมิ เพื�อใหโ้รงไฟฟ้าสามารถดาํเนินการผลติไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
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ภาพรวมของการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จาํนวน 3 โครงการ 

สําหรบัภาพรวมของการเข้าทํารายการได้มาซึ�งทรพัย์สนิในอีก 3 รายการที�เหลือ จะเป็นการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ซึ�งดาํเนินการโดยบรษิทั ไบโอโกกรนี จาํกดั (“ไบโอโกกรีน”) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยที�ถอืหุน้โดยบรษิทัใน
สดัสว่น 100% 

ไบโอโกกรนีมสีญัญาซื7อขายไฟฟ้า กําลงัการผลติโครงการละ 0.99 กโิลวตัต์ จํานวน 7 ฉบบั ซึ�งมทีี�ตั 7งโครงการใน 7 
จงัหวดั โดยที�ผ่านมา คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตักิารลงทุนแลว้จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการที�จงัหวดัชยันาท
และชลบุร ี และจะนําเสนอใหท้ี�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในครั 7งนี7พจิารณาอนุมตักิารลงทุนจํานวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการที�
จงัหวดันครศรธีรรมราช สุโขทยั และอุดรธานี มูลค่าการลงทุนโครงการละไม่เกนิ 120 ลา้นบาท  สว่นอกี 2 โครงการที�จงัหวดั
สกลนครและกาํแพงเพชรจะอยู่ในแผนการดาํเนินงานลาํดบัถดัไป 

ทั 7งนี7 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลทั 7ง 3 โครงการที�จะขออนุมตัลิงทุนในครั 7งนี7 ไดร้บัอตัรารบัซื7อไฟฟ้าในรปูแบบ 
Feed in Tariff (FiT) ที� 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี  โดยมีผู้รบัเหมางานก่อสร้างซึ�งมีประสบการณ์ในการทําโรงไฟฟ้า
พลงังานชวีมวลที�จะรบัผดิชอบงานแต่ละโครงการ ซึ�งจะใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 1 ปี 

โดยโครงการที�จงัหวดัสุโขทยัและอุดรธานี จะมบีรษิทั เบสทเ์วริค์ จาํกดั (“เบสทเ์วิรค์”) เป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบ
และก่อสรา้ง ซึ�งใชว้ตัถุดบิหลกัเป็นหญ้าเนเปียร ์ นอกจากนี7 ทางเบสทเ์วริค์ยงัไดอ้อกแบบเครื�องจกัรใหส้ามารถรองรบัวตัถุดบิ
ชนิดอื�นๆ นอกเหนือจากหญ้าเนเปียรไ์ดอ้กีดว้ย  ในสว่นโครงการที�จงัหวดันครศรธีรรมราช จะมบีรษิทั เอสยทู ีโกลบอล จํากดั 
(“เอสยูที”) เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยมวีตัถุดบิหลกัที�ใชค้อืไมส้บั ซึ�งในภาคใตจ้ะมปีรมิาณไมส้บัอยู่เป็นจาํนวนมาก   

สาํหรบัวตัถุดบิสาํหรบัป้อนโรงไฟฟ้าชวีมวลทั 7ง 3 โรงนั 7น บรษิทัไดม้กีารเตรยีมการไวล่้วงหน้า โดยปจัจุบนับรษิทัได้
ลงนามความร่วมมอืกบัผู้จดัหาวตัถุดบิแล้วจํานวน 3 ราย ซึ�งจะสนับสนุนวตัถุดบิไดแ้ก่ เศษไม้สบั หญ้าเนเปียร ์และเปลอืก
มะพรา้วซึ�งเป็นวตัถุดบิทางเลอืกที�สามารถใชท้ดแทนวตัถุดบิหลกัได ้ใหก้บัโรงไฟฟ้าชวีมวลในระยะยาว  นอกจากนี7 ไบโอโก
กรนีจะทําการพฒันาแปลงปลูกหญา้เนเปียรเ์พื�อป้อนโรงไฟฟ้าในแต่ละแห่งทั 7งในรปูแบบที�ไบโอโกกรนีเป็นผูเ้พาะปลกูเอง และ
การสนบัสนุนใหช้าวบา้นในพื7นที�รอบๆ โรงไฟฟ้าร่วมเพาะปลกูดว้ย 

ทั 7งนี7 การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจะทาํใหบ้รษิทัไดร้บัผลตอบแทนในระยะยาวจากแหล่งรายไดท้ี�มั �นคงและ
หลากหลาย อกีทั 7งการที�บรษิัทเลอืกลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที�มกีําลงัการผลติน้อยกว่า 1 เมกะวตัต์ กจ็ะทําให้ได้รบั
อตัรา Feed-in Tariff ในอตัราที�ดทีี�สดุ 

ในส่วนความเสี�ยงจากการลงทุนนั 7น กจ็ะมใีนดา้นความเพยีงพอ ต้นทุน และราคาของวตัถุดบิ ความเสี�ยงจากการถูก
คดัคา้นจากชุมชน ความเสี�ยงจากงานก่อสรา้ง ซึ�งทั 7งหมดนี7บรษิทัไดม้กีารวางแผนเพื�อป้องกนัความเสี�ยงในดา้นต่างๆ ใหด้ทีี�สดุ 
ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาผูส้นับสนุนวตัถุดบิรายอื�นๆ เพิ�มเตมิ รวมถงึการลงทุนปลูกหญ้าเนเปียรเ์องเพื�อรบัประกนัความมั �นคง
ของวตัถุดบิในการป้อนโรงไฟฟ้าในอนาคต  การพูดคุยและทํางานร่วมกบัชุมชนในพื7นที� ซึ�งทางไบโอโกกรนีไดม้กีารลงพื7นที�
ล่วงหน้าตั 7งแต่ยงัไม่เริ�มโครงการเพื�อสาํรวจความคดิเหน็และวางแนวทางในการที�โรงไฟฟ้าและชุมชนจะสามารถอยู่ร่วมกนัได้
อย่างมคีวามสุข ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน รวมถงึการสนบัสนุนการพฒันาชุมชนทั 7งในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
วฒันธรรมทอ้งถิ�นต่างๆ 
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รายละเอียดการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพาเวอร ์โซลูชั �น เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 จากการนําเสนอการเขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในวาระที� 2 ถงึวาระที� 6 เพื�อพจิารณาอนุมตันิั 7น ทํา
ใหบ้รษิทัตอ้งพจิารณาถงึการเพิ�มทุนเพื�อใหส้ามารถรองรบัการขยายธุรกจิในระยะ 3-5 ปีขา้งหน้านี7  ซึ�งในการเพิ�มทุนดงักล่าว 
บรษิทัไดเ้สนอรปูแบบการเพิ�มทุน โดยการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี7 

สว่นที� 1  บรษิทัจะทาํการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกนิ 2,211,419,375 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่น (Right Offering)  โดยเสนอขายในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้
สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท  โดยผู้ถือหุ้นมีสทิธจิองซื7อหุ้นสามญัเกินกว่าสทิธขิองตนได้ แต่จะได้รบัการ
จดัสรรก็ต่อเมื�อมีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายตามสดัส่วนแล้วเท่านั 7น  โดยบรษิัทจะจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�เหลือ
ดงักล่าวตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละราย (Pro Rata Basis) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.40 บาท เช่นเดยีวกนักบั
หุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออก โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนกระทั �งไม่มหีุน้สามญัเพิ�มทุนเหลอืจากการ
จดัสรร 

ส่วนที� 2  บรษิัทจะทําการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทจํานวนไม่เกนิ 442,283,875 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท เพื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ที�บรษิทัจะออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�จองซื7อและ
ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนตามที�ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ที�แลว้ 

สว่นที� 3  บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไมเ่กนิ 26,594,583 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื�อรองรบั
การปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA 

จากรายละเอยีดในการลงทุนในธุรกจิพลงังานทางเลอืกของบรษิทัจํานวน 5 โครงการที�ไดก้ล่าวมาขา้งต้น บรษิทัได้
แต่งตั 7งบรษิัทหลกัทรพัย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั เป็นที�ปรกึษาทางการเงนิอิสระของบรษิัท เพื�อทําหน้าที�ให้ความเห็น
เกี�ยวกบัการเขา้ทํารายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยด์งักล่าวของบรษิัท เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาของผูถ้ือหุ้นของบรษิัท 
รายละเอยีดปรากฏตามรายงานความเหน็ของที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัย ์(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3) ของ
หนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558  และขอใหท้ี�ปรกึษาทางการเงนิอสิระจากบรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศ
ไทย) จาํกดั ร่วมใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ั 7ง 5 รายการ รวมถงึความสมเหตุสมผลที�ทางบรษิทั
จะขออนุมตัเิขา้ทาํรายการในครั 7งนี7 

ลาํดบัถดัมา ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิคุณอนนัต ์ นุ่มบุญนํา ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) จากบรษิทัหลกัทรพัย ์เค
ทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั ร่วมใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัการเขา้ทํารายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ั 7ง 5 รายการที�ทางบรษิทัจะขออนุมตัิ
เขา้ทาํรายการในครั 7งนี7 

 คุณอนันต์  นุ่มบุญนํา ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ จากบรษิัทหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั ชี7แจงเกี�ยวกบั
การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ั 7ง 5 รายการ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี7 

• ความเหน็ของที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ ตั 7งอยู่บนพื7นฐานของขอ้มูลและสมมุตฐิานที�ไดร้บัจากบรษิทั และ

ขอ้มลูที�เปิดเผยต่อสาธารณะทั �วไป 
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• ประโยชน์ที�จะเกดิขึ7นกบับรษิทัจากการเขา้ลงทุนเพิ�มเตมิในธุรกจิที�ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าทั 7ง 5 โครงการ 

สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์การลงทุนและการดําเนินธุรกิจของบริษัทที�ต้องการเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน

ทางเลือก ซึ�งคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื�อง รวมถึงการสร้าง

เสถยีรภาพใหก้บับรษิทัต่อไปในอนาคต 

• โครงการของอรญั เพาเวอร์ และเศรษฐสีุพรรณ ซึ�งได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าไปแล้ว จะทําให้บรษิัท

สามารถรบัรูร้ายได้และกําไรได้ทนัท ี โดยขอ้ดขีองการทํารายการไดม้าซึ�งทรพัยส์นิของทั 7งอรญั เพาเวอร ์

และเศรษฐสีุพรรณ คอื บรษิัทมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญและอยู่ในธุรกจินี7อยู่แล้ว ซึ�งการลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าที�มสีญัญาซื7อขายไฟฟ้า (PPA) ที�ดาํเนินการและมรีายไดจ้ากค่าไฟฟ้าแลว้ และมตีน้ทุนวตัถุดบิตํ�า 

จะช่วยให้บรษิัทมรีายไดท้ี�ม ั �นคง รวมถึงการได้รบัสทิธปิระโยชน์จากอตัรารบัซื7อไฟฟ้าแบบ Adder ซึ�งจะ

ดกีว่าแบบใหม่ที�เป็น Feed in Tariff (FiT) สาํหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ 

• ขอ้ดอ้ยและความเสี�ยงของการทาํรายการอรญั เพาเวอร ์และเศรษฐสีพุรรณ ไดแ้ก่ 

1.)  ความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนดา้นวตัถุดบิ แต่อย่างไรกด็ ีทางบรษิทัสามารถใชนํ้7าเสยีจากโรงงาน

ต่างๆ ซึ�งสามารถสนบัสนุนใหบ้รษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ 

2.)  ความเสี�ยงด้านความเพยีงพอของการผลติไบโอแก๊สเพื�อใชใ้นการผลติไฟฟ้า ซึ�งบรษิทัมแีผนลงทุน

เพิ�มเตมิซึ�งจะสามารถผลติไดเ้พยีงพอตลอดทั 7งปี 

3.)  ความเสี�ยงดา้นเงนิลงทุนซึ�งไดม้าจากการเพิ�มทุนในครั 7งนี7 โดยกรณีผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิูจ้ะทาํใหบ้รษิทั

ไดร้บัผลกระทบในการลงทุนดงักล่าวได ้

4.) ความเสี�ยงจากสญัญามดัจําการซื7อขายหุน้ เนื�องจากมกีารจ่ายเงนิมดัจําไปแลว้บางส่วน ในกรณีที�ผู้

ถอืหุน้ไม่อนุมตักิารเขา้ทาํรายการในครั 7งนี7กจ็ะทาํใหบ้รษิทัโดนยดึเงนิมดัจาํในสว่นที�ชาํระไปแลว้ 
 

นอกจากนี7 บรษิัทยงัมภีาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรบัปรุงโครงการเพิ�มเติมทั 7งสองโครงการ อย่างไรกด็ ี

บรษิทัไดว้างแผนการลงทุนในสว่นนี7 ซึ�งอยู่ในเงนิลงทุนที�จะขออนุมตัใินครั 7งนี7ไวแ้ลว้ 
 

• ขอ้ดขีองการไม่เขา้ทาํรายการอรญั เพาเวอร ์และเศรษฐสีพุรรณ คอื บรษิทัมสีภาพคล่องและกระแสเงนิสด

คงเหลอืสาํหรบัใชใ้นโครงการอื�นๆ และบรษิทัไม่ตอ้งรบัความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกจิใหม่ 

• ขอ้ด้อยของการไม่เขา้ทํารายการอรญั เพาเวอร ์และเศรษฐสีุพรรณ คอื บรษิัทจะเสยีโอกาสในการลงทุน 

จากโรงไฟฟ้าที�ไดม้กีารจําหน่ายไฟฟ้าแลว้  นอกจากนี7ยงัจะถูกยดึเงนิมดัจาํที�ไดจ้่ายมดัจาํค่าหุน้สามญัไป

แลว้ 

• ในการประเมนิมูลค่ากจิการนั 7น ทางที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่า การประเมนิมูลค่าที�เหมาะสมควรจะ

ใชว้ธิมีูลค่าปจัจุบนัสุทธกิระแสเงนิสด โดยมูลค่าของอรญั เพาเวอร ์อยู่ที� 350-537 ลา้นบาท โดยม ีBase 

case ที� 412 ลา้นบาท ซึ�งสงูกว่ามูลค่าการลงทุนของอรญั เพาเวอร ์ที� 405 ล้านบาท จงึถือว่าเป็นราคาที�

เหมาะสมในการลงทุน  และเมื�อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน Project IRR ที� 9-16% ซึ�งสูงกว่า

ผลตอบแทนที�คาดหวงัของการลงทุนในหุน้ PSTC ที� 6.61% กถ็อืว่าคุม้ค่าต่อการลงทุน  ทั 7งนี7 เมื�อประมวล

ขอ้มลูทั 7งดา้นวตัถุประสงคข์องการลงทุนเพื�อเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนั และมขีอ้ดใีนดา้นต่างๆ ไม่ว่า
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จะเป็น โครงการมรีายได้แล้ว มตี้นทุนที�ตํ�า และมสีญัญาซื7อขายไฟฟ้าเพิ�มอกี 1 ฉบบั ซึ�งสามารถลงทุน

เพิ�มเตมิไดใ้นอนาคต ขณะที�ความเสี�ยงอยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้ ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่า 

ผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยส์าํหรบัโครงการอรญั เพาเวอร ์ตามที�คณะกรรมการ

เสนอ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ และใช้ดุลยพินิจในการ

ตดัสนิใจเป็นสาํคญั 

• สําหรบัโครงการเศรษฐสีุพรรณมีมูลค่ากิจการที�ประเมนิได้อยู่ที� 145-244 ล้านบาท โดยมี Base case ที� 

181 ล้านบาท ขณะที�มูลค่าการลงทุนของเศรษฐสีุพรรณอยู่ที� 197 ลา้นบาท ซึ�งสูงกว่ามูลค่าที�ประเมนิได้

ประมาณ 15 ลา้นบาท  อย่างไรกด็ ีที�ปรกึษาทางการเงนิพจิารณาแลว้เหน็ว่า เมื�อเทยีบกบัความเสยีหาย

กรณีที�จะถูกยดึเงนิมดัจํา 15.5 ลา้นบาทนั 7น บรษิทัจะเสยีประโยชน์มากกว่า และเมื�อพจิารณาผลตอบแทน

จากการลงทุนของโครงการ Project IRR ที� 7.95-15.45% กม็มีูลค่าสงูกว่าผลตอบแทนที�คาดหวงัของการ

ลงทุนในหุ้น PSTC ที� 6.61% จงึมคีวามคุม้ค่าในการลงทุน  ทั 7งนี7 เมื�อประมวลขอ้มูลทั 7งดา้นวตัถุประสงค์

ของการลงทุนเพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั รวมทั 7งขอ้ดขีอ้เสยีต่างๆ ซึ�งอยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้ ที�

ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่า ผู้ถอืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ทํารายการได้มาซึ�งสนิทรพัย์สาํหรบั

โครงการเศรษฐสีุพรรณ ตามที�คณะกรรมการเสนอ อย่างไรกต็าม ผู้ถอืหุน้ควรพจิารณาขอ้มูลต่างๆ อย่าง

ละเอยีดรอบคอบ และใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจเป็นสาํคญั 

• สาํหรบัโครงการชวีมวลทั 7ง 3 โครงการ ขอ้ดขีองการทํารายการคอื บรษิทัจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากอตัรา

การรบัซื7อแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ�งสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดตดิตั 7งน้อยกว่า 1 เมกะวตัต์

MW จะมค่ีาไฟฟ้าที�ดกีว่าระบบ Adder เดมิ และยงัเป็นการลงทุนที�เพิ�มแหล่งรายได้ที�มั �นคงให้แก่บรษิัท 

รวมถงึการสรา้งผลตอบแทนในอนาคต 

• ขอ้ดอ้ยและความเสี�ยงของการทาํรายการโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลคอื 
1.)  ความเสี�ยงเรื�องตน้ทุนราคาวตัถุดบิที�อาจผนัผวนและไม่เพยีงพอต่อการผลติ เนื�องจากเป็นโครงการ

ใหม่ซึ�งยงัไมถ่งึขั 7นตอนของการซื7อวตัถุดบิจรงิ อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารเตรยีมการจดัทาํสญัญากบั

บรษิทัต่างๆ เพื�อรองรบัวตัถุดบิในอนาคตไวแ้ลว้ 

2.)  ความเสี�ยงจากการถูกคดัคา้นจากชุมชน โดยความเสี�ยงในดา้นนี7 บรษิทัไดม้กีารจดัทาํประชาคมแลว้ที�

นครศรธีรรมราช ยงัคงเหลอือกี 2 โครงการ ที�อยู่ระหว่างดาํเนินการ 

3.)  ความเสี�ยงดา้นเงนิลงทุน ซึ�งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในครั 7งนี7 

4.)  ความเสี�ยงดา้นตน้ทุนการก่อสรา้งบานปลาย โดยบรษิทัไดม้กีารคดัเลอืกผูร้บัเหมาไวแ้ลว้ และอยู่

ระหว่างขั 7นตอนการพจิารณาเซน็สญัญา ซึ�งจะสามารถลดความเสี�ยงตรงนี7ลงได ้

5.)  ความเสี�ยงจากการขาดความรูค้วามสามารถของผูร้บัเหมาโครงการ โดยจากการศกึษาขอ้มลูนั 7น 

ผูร้บัเหมาที�บรษิทัคดัเลอืกไดม้กีารดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าแลว้หลายแห่ง ซึ�งเชื�อว่าจะสามารถดาํเนิน

โครงการของบรษิทัไดเ้ช่นเดยีวกนั 
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• ขอ้ดขีองการไม่เข้าทํารายการคือ บรษิัทจะมีสภาพคล่องและกระแสเงนิสดคงเหลอืสําหรบัการลงทุนใน

โครงการอื�นๆ 

• ขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ทํารายการคอื บรษิทัจะเสยีโอกาสในการลงทุนในโครงการที�บรษิทัไดเ้ซน็สญัญากบั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยไปแล้ว นอกจากนี7ยังอาจถูกยึดเงินมัดจําที�ดินสําหรับโครงการที�

นครศรธีรรมราชและสโุขทยั 

• สาํหรบัการประเมนิผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลนั 7นจะแบ่งการประเมนิเป็น 2 

แบบ คอื โครงการที�ใชว้ตัถุดบิหญ้าเนเปียร ์ไดแ้ก่ โครงการที�สโุขทยัและอุดรธานี  กบัโครงการที�ใชว้ตัถุดบิ

เป็นเศษไม้ที�นครศรธีรรมราช  ทั 7งนี7 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที�ประเมนิได้ในส่วนวตัถุดบิหญ้าเน

เปียร์ มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที�  4.37-11.38% โดยมี base case อยู่ที�  6.9%  และอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนที�ประเมนิไดใ้นส่วนวตัถุดบิเศษไมอ้ยู่ที� 6.43-13.57% โดยม ีbase case อยู่ที� 

8.89% ซึ�งเมื�อเปรยีบเทียบกบัผลตอบแทนที�คาดหวงัของการลงทุนในหุ้น PSTC ที� 6.16% ก็จะพบว่า 

โครงการทั 7ง 3 โครงการยงัอยู่ในระดบัที�น่าลงทุน  ในส่วนของการประเมนิมูลค่ากจิการนั 7น โครงการที�ใช้

หญา้เนเปียรเ์มื�อประเมนิโดยใชว้ธิมีลูค่าปจัจุบนัสุทธกิระแสเงนิสด จะม ีBase case อยู่ที� 123.01 ลา้นบาท 

และโครงการที�ใชห้ญา้เนเปียรม์ ีBase case อยู่ที� 145.59 ซึ�งสงูกว่ามลูค่าการลงทุนที� 120 ลา้นบาท ซึ�งถอื

ว่าโครงการมคีวามคุม้ค่าในการลงทุน 
 

• เมื�อประมวลข้อมูลทั 7งด้านวตัถุประสงค์ของการลงทุนเพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั และมีข้อดีที�

โครงการได้รบัเงื�อนไขค่าไฟฟ้าแบบ FiT ซึ�งเป็นราคาขายไฟที�ดกีว่าระบบเดมิ ในขณะที�ขอ้ด้อยและความ

เสี�ยงอยู่ในระดบัที�ยอมรบัได้  ที�ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํา

รายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยส์าํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลทั 7ง 3 โครงการ ตามที�คณะกรรมการเสนอ อย่างไร

กต็าม ผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาขอ้มลูต่างๆ อย่างละเอยีดรอบคอบ และใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจเป็นสาํคญั 

หลงัจากที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระไดช้ี7แจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ั 7ง 5 รายการแลว้ 
มผีูถ้อืหุน้ 1 ท่าน ไดซ้กัถามรายละเอยีดขอ้มลูดงันี7 

คุณณัฐทวี ตันติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอให้อธิบายความหมายของ Adder FiT และกระบวนการทํางานของ
โรงไฟฟ้าชวีมวลและชวีภาพ 
 

ตอบขอ้ซกัถาม : คุณอนันต์  นุ่มบุญนํา ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ ชี7แจงว่า Adder หรอืสว่นเพิ�มราคารบัซื7อไฟฟ้า 

เป็นเงินสนับสนุนเพื�อจูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนพลงังานไฟฟ้าหมุนเวียน โดยเป็นส่วนเพิ�มจากค่าไฟฟ้าฐาน 

(Peak/Off Peak+Ft+Adder)  ในส่วน Feed-in Tariff (FiT) เป็นการคํานวณค่าไฟรูปแบบใหม่ ซึ�งจะคํานวณราคา

รบัซื7อไฟฟ้าจากต้นทุนจรงิ อาท ิค่าวสัดุ ค่าก่อสรา้ง ค่าแรง ค่าที�ดนิ เป็นต้น  และสาํหรบักระบวนการทํางานของ

โรงไฟฟ้าชีวภาพนั 7น มีหลกัการคือการนํานํ7าเสยีมาหมักเพื�อผลิตเป็นไบโอแก๊ส แล้วนําไบโอแก๊สนั 7นมาใช้กับ

เครื�องจกัรเพื�อป ั �นไฟ  เช่นเดยีวกบัโรงไฟฟ้าชวีมวลที�จะนําเศษชีวมวลต่างๆ เช่น เศษไม้ หญ้าเนเปียร์ ไปผ่าน

กระบวนการเผาใหเ้ป็นแก๊ส หลงัจากนั 7นจงึนําแก๊สไปใชก้บัเครื�องจกัรเพื�อป ั �นไฟ 
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 จากนั 7น ประธานฯ ไดท้ําการสรุปภาพรวมของการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบรษิทัตั 7งแต่อดตีจนถงึ
ปจัจุบนั และในอนาคตขา้งหน้านี7 โดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส ดงันี7 

เฟสที� 1 เริ�มตั 7งแต่ที�บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ จนกระทั �งปจัจุบนั ซึ�งบรษิัทมีโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยท์ั 7งสิ7น 5 โรง รวมกําลงัการผลติ 6 เมกะวตัต์ โดยมแีหล่งที�ตั 7งกระจายไปใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ที�อุดรธานี 2 
เมกะวตัต ์นนทบุร ี1 เมกะวตัต ์สมุทรสงคราม 1 เมกะวตัต ์และที�จงัหวดัเพชรบุร ี1 เมกะวตัต ์รวมถงึโครงการร่วมทุนที�จงัหวดั
เพชรบุรอีกี 1 เมกะวตัต ์

เฟสที� 2 จะเป็นโรงไฟฟ้าชวีภาพ 3 โครงการ กําลงัการผลติรวม 7 เมกะวตัต์ โดยม ี2 โครงการ กาํลงัการผลติรวม 6 เม
กะวตัต์ ที�จะตอ้งขอมตทิี�ประชุมเพื�อเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยใ์นวนันี7 สว่นอกีโครงการเป็นโรงไฟฟ้าชวีภาพที�จงัหวดับุรรีมัย ์
ขนาดกําลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ ที�ไดม้กีารเขา้ซื7อไปก่อนหน้านี7ตามที�ไดม้กีารเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ELCID) แลว้ 

เฟสที� 3 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนที�บริษัทมีสญัญาซื7อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล 7 โครงการ กําลงัการผลติรวม 7 เมกะวตัต์ โดยม ี3 โครงการ ที�จะต้องขอมตทิี�ประชุมเพื�อเขา้ทํา
รายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยใ์นวนันี7  สว่นที�เหลอืเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชวีภาพอกี 1 โครงการ กาํลงัการผลติ 4 เมกะวตัต ์

ซึ�งจากแผนการลงทุนทั 7ง 3 เฟส โดยภาพรวมในช่วง 3 ปีขา้งหน้า จะทําให้บรษิัทมโีรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนรวม
ทั 7งหมด 24 เมกะวตัต์  โดยทั 7งหมดนี7ยงัไม่รวมถึงโครงการที�บรษิัทอยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลมและขยะ หรอืจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์สําหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ที�
บรษิทัคาดว่าจะไดร้บังานมาอกีจาํนวนหนึ�ง 

ทั 7งนี7 จากภาพรวมของเป้าหมายในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยการจดัลาํดบัตามการใหค้วามสาํคญัของ
กระทรวงพลงังานที�ไดม้กีารประกาศไปเมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2558 ซึ�งจะเรยีงลําดบัจาก ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ชวีมวล 
ชวีภาพจากนํ7าเสยี พลงังานนํ7าขนาดเลก็ ชวีภาพจากพชืพลงังาน พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์และพลงังานนํ7าขนาดใหญ่ 
โดยในปี 2579 มีเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนรวมเกอืบ 20,000 เมกะวตัต์ ซึ�งถือเป็นตลาดที�ใหญ่ที�บรษิัท
จะต้องเตรยีมตวัในอนาคตอนัใกลนี้7 ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Competitive Bidding ในส่วนของชวีมวล ชวีภาพจากพชืพลงังาน 
ชวีภาพจากนํ7าเสยี ที�คาดว่าจะเปิดรบัซื7อในช่วงไตรมาสที� 2-3 ของปี 2559  รวมถึงโครงการขยะ ที�บริษัทมีโครงการที�อยู่
ระหว่างรอการพจิารณาจากการไฟฟ้าอยู่ 1 โครงการ กาํลงัการผลติ 8 เมกะวตัต ์

 หลงัจากที�ไดก้ล่าวถงึภาพรวมของรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ั 7ง 5 รายการ รวมถงึรายละเอยีดการเพิ�มทุนของบรษิทั
ทั 7งหมดแล้ว ประธานฯ จึงเปิดเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี7 
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คณุฮั "งใช้ อคัควสักลุ ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย โดยรบัมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื"อชยัเลิศกลุ และนายกิตติวฒัน์ 
สุจริตพงศ ์มขีอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะดงันี7 

 

• ธุรกจิพลงังานชวีมวลที�มกีารแขง่กนัมากเมื�อหลายปีที�แลว้ จะมปีจัจยัสาํคญัหลกัคอืเรื�องวตัถุดบิ ซึ�งที�ผ่านมามกัไม่

มกีารทําสญัญาซื7อขายวตัถุดบิ เมื�อเกดิการแย่งชงิวตัถุดบิกท็ําให้มกีารขึ7นราคาวตัถุดบิ ทําให้ธุรกจิโรงไฟฟ้าชวี

มวลขาดทุน บรษิทัมแีผนอย่างไรที�จะทาํใหม้วีตัถุดบิป้อนโรงไฟฟ้าอย่างเสถยีรทั 7งปี 
 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า ในส่วนประเด็นเรื�องวตัถุดิบสําหรบัป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลนั 7น บรษิัทได้มี

การศึกษามาตลอด โดยจุดเริ�มต้นของพลงังานชีวมวลนั 7นเกิดจากเมื�อก่อนมีแกลบ เศษไม้ ขี7เลื�อยเหลอืใช้เป็น

จํานวนมาก จึงมแีนวคดิที�จะเอาของเหลอืใช้นั 7นมาทําการผลิตไฟฟ้า แต่ต่อมาเมื�อมีการสร้างโรงไฟฟ้าชวีมวล

เพิ�มขึ7นเป็นจาํนวนมาก จงึเกดิการแย่งชงิวตัถุดบิกนั  จงึเป็นที�มาของการที�บรษิทัเริ�มสนใจที�จะทําการพฒันาและ

สรา้งพนัธมติรในการที�จะปลูกหญ้าเนเปียร ์โดยหญ้าเนเปียรน์ั 7นเป็นพชืที�โตเรว็ และถือเป็นต้นนํ7าของชวีมวลที�ดี

มากในการผลิตไฟฟ้า โดยหากเปรียบเทียบกับการปลูกพืชเกษตรอื�นๆ แล้ว การปลูกหญ้าเนเปียร์จะให้

ผลตอบแทนอยู่ที� 12,000-15,000 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ�งมผีลตอบแทนที�สูงเมื�อเทียบกบัการปลูกขา้วหรอือ้อย และ

ปจัจุบนักไ็ดม้โีรงไฟฟ้าหลายแห่งไดท้ําการปลูกหญ้าเนเปียรเ์พื�อป้อนโรงไฟฟ้าแลว้ ซึ�งโรงไฟฟ้าชวีมวล 1 เมกะ

วตัต ์จะใชพ้ื7นที�เพาะปลกูประมาณ 400-600 ไร่ หญ้าเนเปียรจ์งึเป็นวตัถุดบิที�เพยีงพอในการป้อนโรงไฟฟ้าชวีมวล 

โดยมวีตัถุดิบชนิดอื�นที�มีราคาเหมาะสมเป็นวตัถุดบิสํารอง  สําหรบัพื7นที�ภาคใต้ใช้ไม้สบันั 7น เนื�องจากภาคใต้มี

ปรมิาณไม้สบัเป็นจํานวนมาก ประกอบกบัราคายางที�ตกตํ�าทําให้มกีารขายไม้ยางออกมาในปรมิาณมาก  อกีทั 7ง

ในช่วง 3-5 ปีขา้งหน้านี7 กค็าดว่าจะมโีรงไฟฟ้าเพิ�มขึ7นในภาคใต้ไม่มากนัก จงึทาํใหร้าคาของวตัถุดบิจะไม่ปรบัตวั

สงูขึ7นเป็นเท่าตวั  นอกจากนั 7น ทางบรษิทัเองกพ็ยายามควบคุมความเสี�ยงดว้ยกระบวนการจดัการภายใน โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัคอยตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ 
 

• ในส่วนของวตัถุดบินํ7าเสยีจากโรงไฟฟ้าชวีภาพที�บรษิัทรบัมาจากโรงงานมติรผล มกีารทําสญัญาเป็นลายลกัษณ์

อกัษรแลว้หรอืไม่ และบรษิทัมแีผนรองรบัในกรณีขาดแคลนวตัถุดบิอย่างไรบา้ง 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า ก่อนที�บรษิทัจะเขา้ดาํเนินการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีภาพนั 7น บรษิทัได้

ไปศกึษาในสว่นของโรงงานนํ7าเสยี โดยในสว่นของนํ7าเสยีจากเอทานอลของโรงงานมติรผลนั 7นจะเป็นนํ7าเสยีสดุทา้ย

ซึ�งมค่ีา COD ค่อนขา้งสงู ซึ�งจะแตกต่างจากนํ7าเสยีจากโรงงานนํ7าตาลที�เป็นโมราสซึ�งยงัมกีระบวนการต้องไปทํา

ต่อ  นอกจากนี7 บรษิทัไดไ้ปสาํรวจโรงงานนํ7าเสยีทั 7งหมดในบรเิวณพื7นที�ใกลเ้คยีงรอบโรงไฟฟ้า ซึ�งพบว่ามโีรงงาน

เอทานอลอยู่ในพื7นที�อกีกว่า 10 โรง ซึ�งโดยปกตแิลว้นํ7าเสยีจะตอ้งมตีน้ทุนในการบาํบดั ดงันั 7นในการที�บรษิทัเขา้ไป

รบันํ7าเสยีมากจ็ะทําใหต้้นทุนในการขนส่งนํ7าเสยีมาอยู่ที�โรงไฟฟ้า จงึไดป้ระโยชน์ทั 7งสองฝ่าย โดยในส่วนการทํา

สญัญานั 7นกจ็ะต้องมกีารจดัทาํสญัญาใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในอนาคต  นอกจากนี7 ทางบรษิทัและคณะกรรมการ

ตรวจสอบยงัไดม้กีารลงพื7นที�เพื�อประเมนิความเสี�ยงในดา้นต่างๆ พรอ้มทาํแผนต่างๆ เพื�อรองรบัไว ้
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• ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จาํกดั มคีวามเกี�ยวขอ้งกบับรษิทัหรอืไม่ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า ทางบรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จาํกดั ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งใดๆ กบับรษิทั 
 

• โครงการที�จะไปลงทุนในอนาคต มกีารศกึษาเรื�องความพรอ้มของสายสง่หรอืไม่ 

ตอบข้อซักถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า สําหรบัสายส่งในพื7นที�รอบๆ จงัหวดัสุพรรณบุรี และพื7นที�ภาคกลางนั 7น 

ปจัจุบันค่อนข้างเต็มแล้ว ซึ�งสําหรบัโครงการ competitive bidding ก็จะต้องเกิดการแข่งขนัระหว่างโรงไฟฟ้า

ประเภทต่างๆ  ทั 7งนี7 หากมีการเปิดให้ยื�นโครงการ บริษัทก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึง

การศกึษาศกัยภาพของสายส่งในพื7นที�ต่างๆ เพื�อทําการยื�นคําขอ  ส่วนสายส่งในภาคอีสานนั 7น จะต้องรอทาง 

EGAT ดาํเนินการปรบัปรุงและทาํการจดัระบบสายสง่ใหม่หลงัปี 2561 
 

• ขอใหบ้รษิทัใหค้วามสาํคญัในเรื�อง CSR ซึ�งเป็นเรื�องที�สาํคญั เพราะการที�บรษิทัมกีารทําโรงไฟฟ้าในหลายๆ พื7นที�

อาจจะมผีลกระทบมาถงึสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะในเรื�องความเขา้ใจของชุมชน ซึ�งการทําใหชุ้มชนยอมรบั หรอืการ

ผกูใจคนนั 7นตอ้งมกีารทาํอย่างต่อเนื�อง 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า บรษิัทใหค้วามสาํคญัมากในเรื�องชุมชน วนันี7ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ที�อุดรธานี หรอืที�อื�นๆ บรษิัทได้เขา้ไปสนับสนุนชุมชนและพื7นที�โดยการให้ทุนการศึกษา ให้ความ

ร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ  บรษิทัตระหนกัถงึการคนืกาํไรและการอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างมคีวามสขุ เช่นเดยีวกบัเรื�อง

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มที�หากไม่ใหค้วามสาํคญักจ็ะมผีลกระทบถงึบรษิทั 

นายแพทยวิ์เศรษฐ ์ตนัตินิพนัธุก์ลุ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี7 
 

• เรื�องโรงไฟฟ้าชวีภาพที�รบันํ7าเสยีจากโรงงานเอทานอลเพื�อมาเป็นวตัถุดบิป้อนโรงไฟฟ้านั 7น หากในอนาคตต้นทุน

เอทานอลแพงกว่านํ7ามนัเบนซนิ จนทําให้ภาครฐัไม่สนับสนุนการใช้เอทานอลเป็นส่วนผสมในนํ7ามนั ซึ�งหากเกดิ

เหตุการณ์ขึ7นกเ็ป็นห่วงว่า บรษิทัจะมวีตัถุดบิจากโรงงานอื�นๆ มาใหห้รอืไม่ 
ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า การที�ภาครฐัดาํเนินนโยบายเอทานอลโดยมกีารนํามาผสมในนํ7ามนัชนิดต่างๆ 

นั 7น คงเป็นเรื�องยากที�จะยกเลกินโยบายนี7 เนื�องจากจะกระทบต่อหลายภาคสว่น ไม่ว่าจะเป็นปญัหาการเลกิจา้งงาน 

รวมถงึพื7นที�เพาะปลกูที�ใชใ้นการปลกูวตัถุดบิสาํหรบัผลติเอทานอลที�จะไดร้บัผลกระทบทั 7งหมด  ขณะเดยีวกนัราคา

เอทานอลในปจัจุบนักม็คีวามสมเหตุสมผล โดยทางผูป้ระกอบการเองกย็งัมกีารขยายโรงงานผลติเอทานอล 
 

• เรื�อง warrant ควรจะมีการแจกให้ฟรี และเมื�อช่วงเศรษฐกิจดี บรษิัทก็กําหนดให้แปลง warrant ก็จะได้เงนิทุน

เพิ�มขึ7นมาก 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า warrant  เป็นการแจกใหฟ้ร ีโดยเป็นการแจกใหผู้ถือหุน้เดมิที�ไดจ้องซื7อหุ้น

เพิ�มทุนในสดัส่วน 5 หุน้เพิ�มทุนต่อ 1 warrant โดยมรีาคาใชส้ทิธทิี� 0.50 บาทต่อหุน้ ซึ�งจะเป็นแผนการใชเ้งนิที�จะ

ต่อเนื�องในอนาคต 
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คณุอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี7 
 

• เหตุใดบรษิทัจงึกําหนดให ้RO ที� 40 สตางค ์ขณะที�ตอน IPO อยู่ที� 65 สตางค ์ซึ�งเมื�อมกีารประกาศเพิ�มทุน มนัมี

ผลทาํใหร้าคาหุน้ตํ�าลงเรื�อยๆ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า เรื�อง RO อาจจะเป็นการเขา้ใจผดิหากจะเปรยีบเทยีบกบัราคา IPO  โดย RO 

เป็นความตั 7งใจของบรษิทัที�จะสทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้ทิธเิท่าเทยีมกนัทุกๆ คน ซึ�งหากเปรยีบเทยีบ

กบัการที�บรษิทัเสนอออก PP ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้คนใดคนหนึ�งหรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งแลว้ ประโยชน์กจ็ะตกอยู่กบัผูถ้อืหุน้

เฉพาะกลุ่ม ขณะที�ผูถ้อืหุน้เดมิรายอื�นๆ จะไดร้บัผลกระทบจากการที�ราคา dilute บรษิทัจงึไม่มนีโยบายจะทาํ PP  

การออกหุน้เพิ�มทุนในครั 7งนี7 จากผลการศกึษาของที�ปรกึษาทางการเงนิ และที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ แสดงให้

เหน็ว่า เงนิทั 7งหมดที�บรษิัทขอเพิ�มทุนจะนําไปลงในกจิกรรมที�จะก่อให้เกดิรายได้ที�ยั �งยนืต่อบรษิัทในอนาคต มี

ผลตอบแทนการลงทุนที�คุม้ค่า 
 

• จากการที�บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ขา้ไปลงทุนดา้นพลงังานทดแทนในต่างประเทศ อย่างเช่นประเทศญี�ปุ่น ซึ�ง

มอีตัราผลตอบแทนที�ดกีว่าการลงทุนในประเทศไทยมาก บรษิทัมแีผนจะลงทุนในสว่นนี7หรอืไม่ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า ที�ผ่านมากม็คีนเขา้มาเสนอใหบ้รษิทัเขา้ไปลงทุนในประเทศญี�ปุ่นเป็นจาํนวน

มาก ซึ�งในความเป็นจรงิอตัราผลตอบแทนที�สงูนั 7น ยงัไม่ไดม้กีารคํานวณในสว่นอตัราแลกเปลี�ยน ซึ�งเป็นปจัจยัที�มี

ความเสี�ยงสงูมาก ขณะที�อตัรา FiT ของญี�ปุ่นในปจัจุบนักม็กีารปรบัลดลงมา จงึเป็นเหตุผลที�บรษิทัยงัไม่สนใจไป

ลงทุนที�ประเทศญี�ปุ่น  เช่นเดยีวกบัโครงการโซลารค์า้งท่อที�มคีนมาเสนอขายเป็นจํานวนมาก แต่บรษิทัพจิารณา

แล้วอตัราผลตอบแทนของโครงการตํ�ามาก ซึ�งโครงการเหล่านี7จะสร้างภาระให้กบับรษิัทมากในอนาคต สุดท้าย

ผลกระทบกจ็ะตกมาที�ตวัผูถ้อืหุน้เอง ดงันั 7น หากจะมกีารพจิารณาซื7อโครงการในอนาคต บรษิทักต็อ้งพจิารณาถงึ

โครงการที�มอีตัราผลตอบแทนที�คุม้ค่าต่อการลงทุน 
 

ผูถื้อหุ้นซึ�งไม่ได้แจ้งชื�อ 1 ท่าน มขีอ้ซกัถามดงันี7 
 

• คาดว่าในปีหน้าบรษิทัจะมเีงนิปนัผลหรอืไม่ 
 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า ดว้ย back log ที�ดอียู่ รวมถงึผูบ้รหิารที�พยายามรกัษารายไดข้องบรษิทัใหม้ี

การเตบิโตที�ด ีจงึเชื�อว่าน่าจะมเีงนิปนัผล 

 คุณพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เสรมิว่า ผลประกอบการในปี 2559 จะเป็นไปตามแผนที�

ได้ลงทุนไวใ้นปี 2558 ซึ�งจะส่งผลให้ปี 2559 บรษิัทจะมกีารรบัรู้รายไดม้ากขึ7น โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเตบิโตใน

ส่วนของรายได้จากการขายไฟซึ�งเป็นทิศทางของบรษิัทที�จะเพิ�มสดัส่วนรายได้จากการขายไฟให้มากขึ7น โดย

โครงการที�บรษิัทได้เขา้ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชวีภาพซึ�งมกีารผลติและขายไฟแล้ว และสามารถผลติได ้

ตลอด 24 ชั �วโมง จะมอีตัรากําไรที�สูงเมื�อเทยีบกบัธุรกจิอื�นๆ  ซึ�งโดยสรุปแล้ว ในปี 2559 บรษิัทจะมรีายได้รวม

จากโรงไฟฟ้าทั 7งหมด 13 เมกะวตัต์ ซึ�งจะทําใหม้อีตัรากาํไรที�ดขี ึ7น และในปี 2560 จะมรีายไดเ้พิ�มจากชวีภาพและ

ชวีมวลอกี 11 เมกะวตัต ์โดยรวมแลว้จะมรีายไดท้ั 7งสิ7น 24 เมกะวตัต ์
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คณุธาดา ยงตระกลู ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี7 
 

• แผนการเพิ�มทุนในสว่น warrant จะนําไปใชพ้ฒันาในโครงการใดบา้ง 
 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า เงนิที�ได้จาก warrant จะใช้เป็นเงนิทุนสํารองในการขยายกจิการ โดยส่วน

หนึ�งจะนํามาใชส้าํหรบัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีภาพ กําลงัการผลติ 4 เมกะวตัต ์ซึ�งต้องใชเ้งนิลงทุนประมาณ 

200 กว่าลา้นบาท และอกีสว่นหนึ�งจะใชเ้พื�อรองรบังาน backlog ในปี 2559 ที�มอียู่ประมาณ 500 ลา้นบาท รวมถงึ

งานโครงการอื�นๆ เช่น โซลารส์หกรณ์ ซึ�งบรษิทัมโีครงการที�ผ่านคุณสมบตัแิลว้ 3 โครงการ กาํลงัการผลติรวม 15 

เมกะวตัต ์

คณุประเสริฐ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี7 
• ในขั 7นตอนการชําระเงนิเพิ�มทุน บรษิทัมแีนวทางในการรกัษาผลประโยชน์ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้อย่างไรบา้ง เช่น ในเรื�อง

ของค่าธรรมเนียม 
 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า ในสว่นค่าธรรมเนียมบรษิทัจะชาํระให ้
 

คณุธาดา ยงตระกลู ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะดงันี7 
 

• ในวนัที� 24 ธนัวาคม 2558 ซึ�งจะมเีงนิจาก PSTC-WA เขา้มา หุน้ในส่วนนี7จะไดร้บัสทิธเิพิ�มทุนดว้ยใช่หรอืไม่ และ

ในอนาคตบรษิทัมโีครงการออก ESOP เพิ�มเตมิอกีหรอืไม่  

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า สบืเนื�องจากเมื�อตอนจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมื�อปลายปี 2557 

บรษิัทได้ออก ESOP ให้กบัพนักงานรวมถึงผู้บรหิารของบรษิัทจํานวน 50 ล้านหุ้น โดย ณ ปจัจุบนัคงเหลอือยู่

ประมาณ 46 ลา้นหุ้น และในวนัที� 24 ธนัวาคม 2558 จะมหีุน้ในส่วนนี7เขา้มาประมาณ 11 ลา้นหุน้ ซึ�ง ESOP ใน

สว่นนี7บรษิทัจะตอ้งมกีารปรบัสทิธใิหด้ว้ย  ทั 7งนี7 บรษิทัยงัไม่มโีครงการออก ESOP เพิ�มเตมิในอนาคต 
 

• โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล และโครงการโรงไฟฟ้าชวีภาพ ขนาด 1 เมกะวตัต ์จะมรีายไดต่้อปีจาํนวนเท่าไร 

ตอบขอ้ซกัถาม : คุณอนงค ์พานิชเจรญินาน ประธานเจา้หน้าที�ฝา่ยการเงนิ ชี7แจงว่า รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้า

ชีวภาพ ประมาณการตาม Feasibility Study ขนาด 1 เมกะวตัต์ จะมีรายได้ต่อปีประมาณ 25 ล้านบาท ส่วน

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจะมรีายไดต่้อปีประมาณ 50 ลา้นบาท 
 

• ที�ผ่านมาหลงัจากที�บรษิัทไดจ้ดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ แลว้ จากการสํารวจพบว่ามกีรรมการบรหิารบาง

ท่านขายหุ้นออกมาเยอะมาก จงึอยากขอความร่วมมอืกรรมการบรหิารอย่าขายหุน้ออกมาอกี  หรอืหากจะขายก็

ควรขายเมื�อบรษิทัเตบิโตไปถงึจุดหนึ�งแลว้ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า เนื�องจากในช่วงที�ผ่านมา กรรมการบรหิารบางท่านมคีวามจําเป็นต้องใชเ้งนิ

เพื�อทาํธุระสว่นตวั แต่อย่างไรกด็ ีในสว่นผูถ้อืหุน้หลกันั 7นที�ผ่านมาไม่มกีารขายออกเลย 
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คณุธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามและขอ้แนะนําดงันี7 
 

• การที�บรษิทัเพิ�มทุนในราคาที�ตํ�า กล่าวคอื จากบาทกว่า ลงมาที� 40 สตางค ์และยงัม ีwarrant ซึ�งจะ exercise ที� 50 

สตางค ์ตรงนี7คอืสาเหตุส่วนหนึ�งที�ทําใหเ้กดิการ dilute ราคาหุน้ตกลง  ทาํไมบรษิทัจงึไม่เพิ�มทุนในราคาสงูเช่น 80 

สตางค ์อตัราส่วนที� 2 ต่อ 1 ซึ�งจะทําให้เกดิการ dilute น้อยกว่า และมเีงนิเหลอืเยอะขึ7นในอนาคตสาํหรบัการไป

ลงทุนเพิ�มเตมิ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า ในการกําหนดราคาเพิ�มทุนนั 7น บรษิัทไดท้ําการทดสอบ dilution asset 2-3 

เคสร่วมกบัทางที�ปรกึษาทางการเงนิ เพื�อหาสตูรในการเพิ�มทุนที�ดทีี�สุด โดยจากการทดสอบพบว่า dilution asset 

ในสิ�งที�บรษิทักําลงัเดนิไปขา้งหน้านี7จะมไีม่เยอะ ขณะที�ผลของรายไดม้นัพอที�จะรบัได ้แต่สิ�งที�จะไดจ้ากการที�หุ้น

เพิ�มเป็น 4,400 ลา้นหุน้ กค็อืทาํใหม้บีรษิทัม ีfree float ที�ดขี ึ7น  อกีทั 7งพื7นฐานของหุน้กจ็ะอยู่ในราคาที�สมเหตุสมผล 

มเีสถยีรภาพ ซึ�งจะสง่ผลดต่ีอผูถ้อืหุน้รายย่อยในอนาคต 
 

• ในการยื�นเอกสารเพื�อทาํการเพิ�มทุน จะตอ้งยื�นที�บรษิทั หรอืที�บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี7 จาํกดั 

ตอบขอ้ซกัถาม : คุณฐติพิร รตันอมรพนิ ที�ปรกึษาทางการเงนิ จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี7 จาํกดั ชี7แจงว่า สาํหรบั

เอกสารการจองซื7อหุน้เพิ�มทุนสามารถสง่ไดท้ี�ทรนีีตี7 หรอืสง่ที�โบรคเกอรท์ี�ผูถ้อืหุน้มบีญัชอียู่แลว้ โดยโบรคเกอรน์ั 7น

กจ็ะนําสง่เอกสารใหท้รนีีตี7อกีทหีนึ�ง 
 

• จากเอกสารหนงัสอืเชญิประชุมหน้าที� 17 ในขอ้ 10.1 ที�กล่าวถงึการจดัสรรหุน้สามญัเพื�อรองรองรบัการใชส้ทิธติาม

สภาพใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA ซึ�งเหมอืนกบัขอ้ความในขอ้ 10.3 จะเป็นการรองรบัซํ7ากนัหรอืไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : คุณฐิติพร รตันอมรพิน ที�ปรึกษาทางการเงนิ จากบริษัทหลกัทรพัย์ ทรนีีตี7 จํากัด ชี7แจงว่า 

ขอ้ความในขอ้ 10.1 จะเป็นการจดัสรรหุน้สามญัเพื�อรองรบัในส่วนที�พนักงานและกรรมการมาใชส้ทิธ ิESOP 25% 

ซึ�งกจ็ะทําใหพ้นักงานและกรรมการที�ใชส้ทิธ ิESOP 25% แลว้ สามารถจองซื7อ RO ไดด้ว้ย ดงันั 7นจากหุน้เพิ�มทุน 

2,200 ลา้นหุน้ กจ็ะกลายเป็น 2,211 ลา้นหุน้โดยประมาณ  และในสว่นหุน้ 26,594,583 หุน้ ในขอ้ 10.3 นั 7น จะเป็น

ในสว่นของหุน้ ESOP ที�คงเหลอือยู่ 75% 
 

• แจง้เรื�องการพมิพข์อ้ความผดิพลาด ในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน IFA  เรื�องผูถ้อืหุน้ของเศรษฐสีพุรรณ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ กล่าวขออภยักบัขอ้ผดิพลาดดงักล่าว เนื�องจากการประชุมครั 7งนี7มเีอกสารเป็นจาํนวน

มาก โดยทางบรษิทัไดจ้ดัพมิพใ์บแทรกมาเพื�อแกไ้ขขอ้ความดงักล่าวแลว้ 

นายแพทยวิ์เศรษฐ ์ตนัตินิพนัธุก์ลุ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง ไดแ้สดงความคดิเหน็เรื�องที�พดูถงึวา่ กรรมการบรหิารของบรษิทั 

ไดม้กีารขายหุน้ออกไปลอ็ตใหญ่ จากประสบการณ์ที�ไดพ้บเจอมา บางครั 7งขา่วประเภทนี7อาจเป็นการปล่อยขา่วลวง ซึ�งขา่วแบบ
นี7หากมกีารเผยแพร่ออกไปในวงกวา้งกจ็ะมผีลกระทบต่อราคาหุน้ จงึขอใหร้ะมดัระวงัในเรื�องนี7 
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เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเตมิ ประธานจงึเขา้สูว่าระเพื�อพจิารณาอนุมตั ิดงันี7  
 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัเข้าซื"อหุ้นและลงทุนเพิ�มเติมในบริษทั อรญั เพาเวอร ์จาํกดั 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซื7อหุน้และลงทุนเพิ�มเตมิในบรษิทั อรญั เพาเวอร ์จาํกดั  ตาม
รายละเอยีดที�ได้แจง้ก่อนหน้านี7 และปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมและรายงานการไดม้าซึ�งสนิทรพัย ์(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) ที�ได้
จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระที� 2  และขอใหผู้ถ้อืหุน้ที�คดัคา้น
หรอืงดออกเสยีงยกมอืขึ7นเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิัทรบับตัรลงคะแนน โดยมตขิองวาระนี7จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวนันี7 

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซื7อหุน้และลงทุนเพิ�มเติมในบรษิทั อรญั เพาเวอร ์จํากดั ตามที�
เสนอทุกประการดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,382,839,272 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9970 

ไม่เหน็ดว้ย 41,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0029 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    
 

หมายเหตุ : ในวาระนี7มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิ�มขึ7นเป็นจาํนวน 20 ราย รวมเป็นจาํนวน 407,300 หุน้ 

 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัเข้าซื"อหุ้นและลงทุนเพิ�มเติมในบริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์

จาํกดั 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซื7อหุน้และลงทุนเพิ�มเตมิในบรษิทั เศรษฐสีุพรรณ ไบโอกรนี 
เพาเวอร ์จาํกดั ตามรายละเอยีดที�ไดแ้จง้ก่อนหน้านี7 และปรากฏในหนงัสอืเชญิประชุมและรายงานการไดม้าซึ�งสนิทรพัย ์(สิ�งที�
สง่มาดว้ย 2) ที�ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระที� 3  และขอให้
ผูถ้ือหุ้นที�คดัค้านหรอืงดออกเสยีงยกมอืขึ7นเพื�อให้เจา้หน้าที�ของบรษิทัรบับตัรลงคะแนน โดยมตขิองวาระนี7จะต้องได้รบัการ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
วนันี7  

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิให้บรษิัทเขา้ซื7อหุ้นและลงทุนเพิ�มเติมในบรษิัท เศรษฐสีุพรรณ ไบโอกรนี 
เพาเวอร ์จาํกดั ตามที�เสนอทุกประการดงันี7 
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เหน็ดว้ย 1,382,880,472 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที� จ ังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั ไบโอโกกรนี จาํกดั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที�จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ตามรายละเอยีดที�ไดแ้จง้ก่อนหน้านี7 และปรากฏในหนงัสอืเชญิประชุมและรายงานการไดม้าซึ�งสนิทรพัย ์(สิ�งที�
สง่มาดว้ย 2) ที�ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระที� 4  และขอให้
ผูถ้ือหุ้นที�คดัค้านหรอืงดออกเสยีงยกมอืขึ7นเพื�อให้เจา้หน้าที�ของบรษิทัรบับตัรลงคะแนน โดยมตขิองวาระนี7จะต้องได้รบัการ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวนันี7  

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิให้บรษิัท ไบโอโกกรนี จํากดั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที�จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ตามที�เสนอดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,382,879,272 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั ไบโอโกกรีน จาํกดั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที�จงัหวดัสุโขทยั 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั ไบโอโกกรนี จาํกดั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที�จงัหวดั
สุโขทยั ตามรายละเอยีดที�ได้แจ้งก่อนหน้านี7 และปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมและรายงานการได้มาซึ�งสนิทรพัย ์(สิ�งที�ส่งมา
ดว้ย 2) ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระที� 5  และขอใหผู้ถ้อื
หุน้ที�คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงยกมอืขึ7นเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิทัรบับตัรลงคะแนน โดยมตขิองวาระนี7จะต้องไดร้บัการอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวนันี7  

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิให้บรษิัท ไบโอโกกรนี จํากดั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที�จงัหวดั
สโุขทยั ตามที�เสนอดงันี7 
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เหน็ดว้ย 1,382,879,272 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั ไบโอโกกรีน จาํกดั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที�จงัหวดัอดุรธานี 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั ไบโอโกกรนี จาํกดั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที�จงัหวดั
อุดรธานี ตามรายละเอยีดที�ไดแ้จง้ก่อนหน้านี7 และปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมและรายงานการไดม้าซึ�งสนิทรพัย ์(สิ�งที�ส่งมา
ดว้ย 2) ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระที� 6  และขอใหผู้ถ้อื
หุน้ที�คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงยกมอืขึ7นเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิทัรบับตัรลงคะแนน โดยมตขิองวาระนี7จะต้องไดร้บัการอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวนันี7  

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิให้บรษิัท ไบโอโกกรนี จํากดั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที�จงัหวดั
อุดรธานี ตามที�เสนอทุกประการดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,382,879,272 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 225,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 224,567,750 บาท พรอ้มทั "งการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ ชี7แจงต่อที�ประชุมว่า สาํหรบัการเสนออนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทในครั 7งนี7 เนื�องจากเดมิ
บรษิัทได้มกีารออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื7อหุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท (“ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ PSTC-WA”) ซึ�งได้ออกภายใต้มติที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั Yงที� 1/2557 เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2557 และมติที�
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั Yงที� 1/2557 เมื�อวนัที� 24 มกราคม 2557 แต่ที�ผ่านมาไดม้พีนกังานจาํนวน 9 คน ซึ�งถอืใบสาํคญัแสดง
สทิธริวมกนัทั 7งสิ7น 4,322,500 หน่วย และมหีุน้รองรบัการใช้สทิธจิํานวน 4,322,500 หุ้น ไดล้าออกจากการเป็นพนักงานของ
บริษัท บริษัทจึงได้ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกล่าว โดย ณ ปจัจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
221,141,937.50 บาท และมหีุน้สามญัซึ�งออกเพื�อรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA คงเหลอืจาํนวนทั YงสิYน 34,258,125 หุน้ 
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คณุธาดา ยงตระกลู ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี7 
 

• อยากทราบเงื�อนไขของ warrant ESOP ในกรณีที�มคีนที�ได ้warrant ลาออกไปจะเป็นอย่างไร และหากในอนาคต

ไม่ม ีESOP แลว้ บรษิทัจะจงูใจพนกังานอย่างไร 
 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า สําหรบั warrant ESOP ที�ออกนี7 มเีงื�อนไขใหใ้ชส้ทิธไิด้เมื�อครบ 1 ปี ซึ�งจะ
สามารถใชส้ทิธไิด ้25%  ปีถดัไปกใ็ชส้ทิธไิดอ้กี 25% รวมเป็น 50%  จนกระทั �งครบ 4 ปี  และการใชส้ทิธมิเีงื�อนไข
ว่าตอ้งเป็นพนักงานของบรษิทั ดงันั 7นคนที�ลาออกไปก่อนถงึกําหนดใชส้ทิธกิจ็ะถูกตดัสทิธทิั 7งหมดไป  ซึ�งการออก
warrant ESOP นี7ช่วยในด้านการรกัษาพนักงานไว้ได้ค่อนขา้งมาก เนื�องจากธุรกจิพลงังานทดแทนมกีารซื7อตัว
บุคลากรกนัเยอะ โดยพนกังานของบรษิทักม็สีดัสว่นที�เป็นวศิวกรอยู่กว่าครึ�งหนึ�ง  ในส่วนการจูงใจใหพ้นักงานอยู่
กบับรษิทันานๆ นั 7นมอียู่ 2 วธิ ีคอื การทําใหธุ้รกจิของบรษิทัเตบิโตมั �นคง มผีลประกอบการที�ด ีมสีวสัดกิารที�ด ีมี
อะไรที�ดใีห้กบัพนักงาน ต้องแสดงให้พนักงานเห็นถึงการที�บรษิัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง ต้องทําให้บรษิัทมี
ความมั �นคง บรษิทัมกีารขยายกจิการ มคีวามกา้วหน้า เพื�อใหพ้นกังานเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั 

เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิ  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั จํานวน 432,250 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 224,567,750 
บาท โดยการตดัหุน้สามญัจาํนวน 4,322,500 หุน้ ที�ออกไวเ้พื�อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซืYอหุน้สามญัของ
บรษิทัที�บรษิทัไดย้กเลกิแลว้เพื�อใหบ้รษิทัสามารถดําเนินการตามแผนการเพิ�มทุนของบรษิทัตามที�จะกล่าวต่อไปได ้พรอ้มทั 7ง
การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงันี7   

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 224,567,750 บาท (สองร้อยยี�สบิสี�ล้านห้าแสนหกหมื�นเจ็ดพนัเจ็ดร้อย
หา้สบิบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,245,677,500 หุน้ (สองพนัสองรอ้ยสี�สบิหา้ลา้นหกแสนเจด็หมื�นเจด็พนั
หา้รอ้ยหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 2,245,677,500 หุน้ (สองพนัสองรอ้ยสี�สบิหา้ลา้นหกแสนเจด็หมื�นเจด็พนั
หา้รอ้ยหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 

 

ทั YงนีY ให้บุคคลที�คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มอีํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําหรอืดําเนินการใด ๆ เพื�อให้เป็นไปตามคําสั �งของนายทะเบียนทุก
ประการ  
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โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสําหรบัวาระที� 7  และขอให้ผู้ถือหุ้นที�คัดค้านหรืองดออกเสียงยกมือขึ7นเพื�อให้

เจ้าหน้าที�ของบรษิัทรบับตัรลงคะแนน โดยมติของวาระนี7จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ
จาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวนันี7  

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 225,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 224,567,750 บาท พร้อมทั 7งการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 4 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามที�เสนอทุกประการดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,382,779,272 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9926 

ไม่เหน็ดว้ย 1,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0072 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื"อหุ้นสามญัของบริษัท ครั "งที� 1 จาํนวนไม่เกิน 

442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื"อและได้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออก
และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) 

ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่า ตามที�ไดม้กีารชี7แจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการระดมทุนเพื�อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในธุรกจิ
พลงังานทางเลอืกและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบกจิการของบรษิทัไปแลว้นั 7น ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึได้มี
มตอินุมตัแิละเหน็ควรเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื7อหุน้สามญัของ
บรษิทั ครั 7งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1”) จํานวนไม่เกนิ 442,283,875 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�จองซื7อ
และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 5 หุน้สามญั
เพิ�มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมลูค่าและมรีาคาใชส้ทิธซิื7อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ดงักล่าว 
เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้  นอกจากนี7 เพื�อใหก้ารดําเนินการบรรลุผลสาํเรจ็ จงึขอเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัท หรอืบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เป็นผูพ้จิารณากําหนดหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไข และรายละเอยีดอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ตามที�จําเป็นและ
สมควรภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและดําเนินการต่างๆ ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง และการนําใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 และหุน้สามญัที�ออกเนื�องจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-
W1 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

จากรายละเอยีดขา้งตน้ จงึขอเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื7อหุน้สามญัของบรษิทั 
ครั 7งที� 1 จํานวนไม่เกนิ 442,283,875 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�จองซื7อและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Offering) ตามรายละเอยีดปรากฏในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 พรอ้มทั 7งการมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และ
รายละเอยีดอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ในครั 7งนี7 และการนําใบสาํคญั
แสดงสิทธิ PSTC-W1 และหุ้นสามัญที�ออกเนื�องจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ   โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระที� 8  และขอให้ผูถ้อืหุน้ที�
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คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงยกมอืขึ7นเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิทัรบับตัรลงคะแนน  โดยมตขิองวาระนี7จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวนันี7 

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื7อหุน้สามญัของบรษิัท ครั 7งที� 1 จํานวนไม่
เกนิ 442,283,875 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�จองซื7อและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) พร้อมทั 7งการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที�ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และรายละเอยีดอื�นๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ในครั 7งนี7 และการนําใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 และหุน้สามญัที�ออกเนื�องจากการใช้
สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ตามที�เสนอ
ทุกประการดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,382,879,272 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 9 พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 224,567,750 

บาท  (ภายหลงัจากการลดทุนในวาระที�  7) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 492,597,533.30 บาท 
พร้อมทั "งการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุน
จดทะเบียน 

เพื�อรองรบัการลงทุนในธุรกจิพลงังานทางเลอืกของบรษิัทและบรษิัทย่อยตามรายละเอยีดที�ปรากฏในวาระที� 2 ถึง
วาระที� 6 ขา้งต้น และเพื�อเป็นการรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในวาระที� 8 
ข้างต้น และการปรบัสิทธิของใบสําคัญแสดงสทิธิ PSTC-WA ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 268,029,783.30 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 224,567,750 บาท (ภายหลงัจากการลดทุน
ในวาระที� 7) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 492,597,533.30 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 2,680,297,833 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5)  พรอ้มทั 7ง
การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามรายละเอยีดที�
ไดแ้จง้ก่อนหน้านี7และปรากฏในหนงัสอืเชญิประชุมที�ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ดงันี7  

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 492,597,533.30 บาท (สี�รอ้ยเกา้สบิสองลา้นหา้แสนเกา้หมื�นเจด็พนัหา้รอ้ย
สามสบิสามบาท สามสบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 4,925,975,333 หุน้ (สี�พันเก้าร้อยยี�สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื�นห้าพัน
สามรอ้ยสามสบิสามหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 
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โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 4,925,975,333 หุน้ (สี�พันเก้าร้อยยี�สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื�นห้าพัน
สามรอ้ยสามสบิสามหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 

ทั YงนีY ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธต่ิอกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํหรอืดาํเนินการใด ๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีนทุกประการ 

โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสําหรบัวาระที� 9  และขอให้ผู้ถือหุ้นที�คัดค้านหรืองดออกเสียงยกมือขึ7นเพื�อให้
เจ้าหน้าที�ของบรษิัทรบับตัรลงคะแนน โดยมติของวาระนี7จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ
จาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวนันี7 

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
224,567,750 บาท  เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 492,597,533.30 บาท พรอ้มทั 7งการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามที�เสนอทุกประการดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,382,779,272 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9926 

ไม่เหน็ดว้ย 1,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0072 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัจาํนวน 2,680,297,833 หุ้น 

ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่า ตามที�ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนในวาระที� 9 
ไปแลว้นั 7น  คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัแิละเหน็ควรเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิ�มทุน
จาํนวน 2,680,297,833 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในแบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) (สิ�ง
ที�ส่งมาดว้ย 5) และในหนังสอืเชญิประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ ก่อนที�จะมกีารลงมตใินวาระนี7  
จงึขอเชญิผูถ้อืหุน้ที�มขีอ้ซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

คณุธาดา ยงตระกลู ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี7 
 

• จากรายละเอียดในเอกสารที�ระบุว่า วันจองซื7อหุ้นสามัญเพิ�มทุนคือวันที� 25-29 มกราคม 2559 และวันออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธคิอื 29 มกราคม 2559 นั �นหมายความว่าผูถ้อืหุน้จะไดร้บั warrant ก่อนที�จะมกีารจองใช่หรอืไม่ 
 

ตอบขอ้ซกัถาม : คุณอนงค์ ยุวะหงษ์ ที�ปรษึาทางการเงนิ จากบรษิัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี7 จํากดั ชี7แจงว่า วนัที�ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธกิค็อืวนัสดุทา้ยของวนัจองซื7อหุน้เพิ�มทุน ซึ�งเป็นวนัที�ทางบรษิทัจะทราบจาํนวนหุน้ที�จะออกแลว้ 

แต่ทั 7งนี7 การจดัสรรจะไม่ไดท้าํการจดัสรรในวนัที�ออกนี7 
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 เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิ  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนของบรษิทัจาํนวน 2,680,297,833 หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี7 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัจาํนวนไม่เกนิ 2,211,419,375 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื�อเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่น (Right Offering) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี7 

(ก) เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.40 บาท 

(ข) ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซื7อหุน้สามญัเพิ�มทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนตามอตัราสว่นที�กาํหนดไวไ้ด ้โดยที�ผูถ้อืหุน้

เดมิที�จองซื7อเกนิกว่าสทิธขิองตนจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที�จองซื7อเกนิกว่าสทิธกิต่็อเมื�อมหีุน้สามญัเหลอื

จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิที�ไดจ้องซื7อตามสทิธแิลว้เท่านั 7น โดยบรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ�ม

ทุนที�เหลอืดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหุ้นเดมิที�ประสงค์จะซื7อหุ้นเกนิสทิธติามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

เดมิแต่ละราย (Pro Rata Basis) ในราคาเดยีวกนักบัหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือ

หุน้เดมิตามสดัสว่น และในกรณีที�หุน้สามญัเพิ�มทนุสว่นที�เหลอืมจีาํนวนน้อยกว่าจาํนวนที�มผีูถ้อืหุน้เดมิ

จองซื7อเกนิสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เหลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที�จองซื7อเกนิสทิธแิต่ละรายตาม

สดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นดงักล่าวแต่ละราย (Pro Rata Basis) โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน

ดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนกระทั �งไม่มหีุน้สามญัเพิ�มทุนเหลอืจากการจดัสรร 

(ค) ในกรณีที�มหีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซื7อหุน้สามญัเพิ�มทุนของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัในครั 7งนี7 บรษิทั

จะขออนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครั 7งถดัไป 

(ง) ให้กําหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นที�มสีทิธจิองซื7อหุน้สามญัเพิ�มทุนพรอ้มใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ตาม

เงื�อนไขที�บรษิัทกําหนดในวนัจนัทร์ที� 4 มกราคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารที� 5 

มกราคม 2559 รวมทั 7งกาํหนดระยะเวลาจองซื7อและชําระเงนิค่าจองซื7อหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นในวนัที� 25 - 29 มกราคม 2559 

อนึ�ง ในการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้นข้างต้นนั 7น บรษิัทได้รวม
คํานวณ (ก) จํานวนหุน้ที�ออกและจําหน่ายแลว้ทั 7งหมดของบรษิัทในปจัจุบนั และ (ข) จํานวนหุน้รองรบัการใช้
สทิธแิปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA ที�มกีําหนดการใชส้ทิธใินวนัที� 15 - 17 ธนัวาคม 2558 บน
สมมตฐิานว่าผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิุกรายใช้สทิธเิตม็จํานวน (กล่าวคอืจํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจํานวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ไดร้บัการจดัสรร) 
 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทจํานวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื�อ
รองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธคิรั 7งที� 1 (PSTC-W1) ที�บรษิทัจะออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�
จองซื7อและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Offering) 
ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเพิ�มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธ ิตามที�ไดเ้สนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นมมีติ
อนุมตัใินวาระที� 8 
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(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื�อ

รองรบัการปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA เนื�องจากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัตามสดัส่วนตามขอ้ (2) และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ตามที�ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในวาระที� 8 ขา้งต้น เข้าเงื�อนไขของการปรบัสทิธิตามขอ้กําหนดว่าด้วยสทิธแิละ
หน้าที�ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA (“ข้อกําหนดสิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSTC-WA”) ซึ�งกําหนดให้บรษิัทต้องปรบัราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธใิน
กรณีที�กําหนดไว ้รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง (ก) เมื�อบรษิทัมกีารขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในราคาสุทธิ
ต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออกใหม่คาํนวณไดต้ํ�ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท และ/
หรอื (ข) เมื�อบรษิทัเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซืYอหุ้นสามญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ โดยที�ราคา
สุทธต่ิอหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรบัสทิธดิงักล่าวตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บรษิทั 

ทั YงนีY การเปลี�ยนแปลงอตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA จะมผีลบงัคบัทนัทตีั Yงแต่วนัแรกที�
ผู้ซืYอหุ้นสามญัจะไม่ได้รบัสทิธกิารจองซืYอหุ้นสามญัที�ออกใหม่ (กล่าวคือ วนัแรกที�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึYน
เครื�องหมาย XR) อย่างไรกด็ ีบรษิทัจะแจง้รายละเอยีดเกี�ยวกบัการปรบัสทิธต่ิอผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธิดงักล่าวอีกครั Yงหนึ�ง เนื�องจากข้อกําหนดสทิธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA กําหนดให้
คาํนวณการปรบัสทิธโิดยอา้งองิกบัราคาตลาดในช่วงก่อนวนัแรกที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึYนเครื�องหมาย XR 

อนึ�ง จาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA ดงักล่าวเป็นเพยีง
การประมาณการจาํนวนหุน้ใหเ้พยีงพอต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิุกราย 

 และเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื บุคคลที�ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณากาํหนดหรอืเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดการจดัสรร เงื�อนไข และรายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการจดัสรร การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน การออกหุน้สามญัเพื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-
W1 และการปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA ตามที�จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การกาํหนด
และแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการจอง การจดัสรรหุน้ ระยะเวลาจองซื7อและชําระเงนิค่าหุน้สามญัเพิ�มทุน เป็นต้น 
รวมถงึการดําเนินการใดๆ ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการนําหุน้สามญัเพิ�มทุน และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ขา้งตน้เขา้
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระที� 10  และขอใหผู้ถ้อืหุน้ที�คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงยกมอืขึ7น
เพื�อใหเ้จา้หน้าที�ของบรษิัทรบับตัรลงคะแนน  สาํหรบัมตขิองวาระนี7จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือ
หุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวนันี7 
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มติที�ประชุม: ที�ประชุมพจิารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัจาํนวน 2,680,297,833 หุน้ ตามรายละเอยีดขา้งตน้  และมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื บุคคลที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้พจิารณากําหนดหรอืเปลี�ยนแปลง
รายละเอยีดการจดัสรร เงื�อนไข และรายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรร การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน การ
ออกหุน้สามญัเพื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 และการปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA 
ตามที�จําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การกําหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการจอง การ
จดัสรรหุ้น ระยะเวลาจองซื7อและชําระเงนิค่าหุน้สามญัเพิ�มทุน เป็นต้น รวมถึงการดําเนินการใดๆ ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง
การนําหุ้นสามัญเพิ�มทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และใหก้าํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธจิองซื7อหุน้สามญัเพิ�มทุนพรอ้มใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ตามเงื�อนไขที�
บรษิทักําหนดในวนัจนัทรท์ี� 4 มกราคม 2559 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที� 5 มกราคม 2559 รวมทั 7งกําหนดระยะเวลาจองซื7อและชําระเงนิค่าจองซื7อ
หุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นในวนัที� 25-29 มกราคม 2559 ตามที�เสนอทุกประการดงันี7 

เหน็ดว้ย 1,382,779,272 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9926 

ไม่เหน็ดว้ย 1,201 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0072 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระที� 11 พิจารณาเรื�องอื�นๆ 

ไม่มกีารเสนอเรื�องอื�นใดใหท้ี�ประชุมพจิารณา 

ก่อนปิดการประชุมมผีูถ้อืหุน้ซึ�งไม่ไดแ้จง้ชื�อ 1 ท่าน มขีอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ โดยมรีายละเอยีดดงันี7 

• ขอใหอ้ธบิายรายละเอยีดของกาํหนดการต่างๆ เรื�องการจองซื7อหุน้เพิ�มทุนและการออก warrant อกีครั 7ง 

ตอบขอ้ซกัถาม : คุณอนงค ์ยุวะหงษ์ ที�ปรกึษาทางการเงนิ จากบรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีีตี7 จาํกดั ชี7แจงว่า จากสิ�งที�

สง่มาดว้ย 5 หน้า 7 จะมรีายละเอยีดของกาํหนดการและระยะเวลาการดาํเนินการดงักล่าว โดยมกีาํหนดวนัจองซื7อ

และชําระเงนิค่าซื7อหุ้นเพิ�มทุนในวนัที� 25 - 29 มกราคม 2559  ซึ�งในวนัที� 29 กจ็ะทราบแล้วว่ามผีู้มาจองซื7อหุ้น

เพิ�มทุนจํานวนเท่าไหร่ และในวนันั 7นผู้ถอืหุน้กจ็ะไดร้บัสทิธ ิwarrant ไปดว้ย แต่ในส่วนของการจดัสรรหุน้เพิ�มทุน

และ warrant ที�จะเขา้พอรต์ของผูถ้อืหุน้นั 7น จะมกีระบวนการตามระยะเวลาที�กาํหนด 
 

• ขอเสนอรูปแบบการออก ESOP ของบริษัท โดยให้บริษัทซื7อหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาให้กบัพนักงานหรือ

ผูบ้รหิารแทน ซึ�งจะมขีอ้ดคีอืช่วยชะลอการที�ราคาหุน้จะปรบัตวัลง 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า ESOP กเ็ป็นเครื�องมอือกีตวัหนึ�งที�จะใชด้งึดูดพนกังาน ซึ�งขอขอบคุณสาํหรบั

คาํแนะนําถงึแนวทางอื�นๆ ในการออก ESOP ซึ�งจะนําไปทาํการศกึษาอกีครั 7ง แต่ทั 7งนี7 ในช่วง 1-2 ปีนี7บรษิทัยงัไม่

มแีผนที�จะออก ESOP 
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• ในรายงานประจาํปี ขอใหเ้พิ�มตารางสรุปโครงการทั 7งหมดเพื�อจะไดเ้หน็รายละเอยีด และความคบืหน้าของโครงการ

ต่างๆ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ กล่าวขอบคุณสําหรบัคําแนะนําเรื�องการจดัทํารายงานประจําปี ซึ�งบรษิทัจะไดจ้ดัทํา

รายละเอยีดโครงการต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
 

• บรษิทัมแีนวคดิจะยา้ยไปตลาด SET หรอืไม่ 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชี7แจงว่า บรษิทัมุ่งมั �นจะสรา้งมาตรฐานและ CG ของบรษิทั รวมถงึพื7นฐานของบรษิทั 

เพื�อให้ผู้ซื7อสถาบนัมีความสนใจในหุ้นของบรษิัทในอนาคต  และหากในวนัขา้งหน้าบรษิัทมีขนาด market cap 

ใหญ่ขึ7น กย็งัมคีวามจําเป็นที�บรษิัทจะต้องสร้างรากฐานให้แขง็แกร่งก่อนหากตดัสนิใจจะย้ายไป SET  แต่ทั 7งนี7 

เนื�องจากปจัจุบนัตลาด mai กไ็ดม้กีารพฒันาไปมาก กองทุนกม็กีารมาลงทุนมากขึ7น บรษิทัจงึยงัไม่มแีนวคดิที�จะ

ยา้ยไป SET ในช่วงนี7 

 
เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิแลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้เรื�องที�บรษิทัจะจดัเยี�ยมชม

โรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพที�จงัหวดัสพุรรณบุร ีโดยมกีําหนดการเบื7องตน้ในช่วงเดอืนมนีาคม 2559 ซึ�งบรษิทัจะประชาสมัพนัธ์
ผ่าน IR และขอเชญิผูถ้อืหุน้ที�สนใจร่วมลงทะเบยีนเพื�อไปเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

จากนั 7น ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณที�ปรกึษาทางการเงนิ บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี7 จาํกดั  ที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั  ที�ปรกึษากฎหมาย บรษิทัที�ปรกึษากฎหมายธนาธปิ แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 
รวมถึงผูถ้ือหุ้นที�ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั 7งนี7 และก่อนเดนิทางกลบัขอให้ผู้ถอืหุ้นวางบตัรลงคะแนนทั 7งหมดไว้บนโต๊ะ 
เพื�อที�บรษิทัจะไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน ใชเ้ป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงในอนาคต และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 17.10  น. 
 
 
 
 

 
 (นายภาณุ  ศตีสิาร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั 
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