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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2559 

ของ 
บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 
วนัเวลาและสถานท่ี : วนัที ่28 เมษายน 2559  เวลา 14.00 – 16.20 น. 
 : หอ้งประชุมวภิาดา ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวง

สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ประธานท่ีประชุม   :   นายภาณุ ศตีสิาร     ประธานกรรมการบรษิทั 
เลขานุการท่ีประชุม :   นายอภสิทิธิ ์จริทฬัหกานต ์ เลขานุการบรษิทั 
 
กรรมการบริษทัท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นายภาณุ   ศตีสิาร   ประธานกรรมการบรษิทั (ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม) 
2. นายพระนาย  กงัวาลรตัน์  กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายอณัณพ พุ่มกุมาร   กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 
4. นางสาวอนงค ์  พานิชเจรญินาน  กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 
5. นายสวุทิย ์  สงิหจนัทร ์  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายพทิยาธร   มฤทุสาธร  กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการบริษทัท่ีไม่ได้เข้ารว่มประชุม 

1. นายวรพงศ ์ จ าจด   กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากบริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

1. นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท   ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
 
ผูเ้ข้ารว่มประชุมจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

1. คุณพมิพใ์จ มานติขจรกจิ 
2. คุณโชคชวาล ยงัถาวรตระกลู 

 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม : นายอภสิทิธิ ์จริทฬัหกานต ์ เลขานุการบรษิทั 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
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ก่อนเร่ิมการประชุม 
 

นางสาวกรรณิการ ์เอีย้พนิ เจา้หน้าทีข่องบรษิทั ไดก้ล่าวชีแ้จงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ดงันี้ 
 

 จากการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดย

วธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2559 มผีู้ถือหุ้นที่ไดร้บัสทิธเิขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 7,373 ราย 

รวมเป็นจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจ านวน 4,422,676,824 หุน้ 

 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ในครัง้นี้ มวีาระการประชุมรวมทัง้สิน้ 8 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสยีงจ านวน 7 วาระ 

และวาระพจิารณารบัทราบจ านวน 1 วาระ ดงัรายละเอยีดทีป่รากฎตามหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมทีไ่ดน้ าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย

แลว้ก่อนการประชุม 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีง และการลงคะแนนกระท าโดยการลงคะแนนเสยีงในบตัร

ลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมทีเ่ป็นการพจิารณาอนุมตัแิละวาระรบัรองรายงานการประชุม  โดยผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง พรอ้มลงนามก ากบัในบตัรลงคะแนน 

 ในการอภปิราย เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบนัทกึรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้ง ใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะอภปิรายกล่าวแสดง ชื่อ

และนามสกุล ใหท้ีป่ระชุมทราบ แลว้จงึอภปิรายในเนื้อหาตามวาระนัน้ๆ  โดยก่อนจะมกีารลงมตใินแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิด

โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

 ในการนับคะแนนเสยีง เพื่อความสะดวกรวดเรว็ กรณีที่ไม่มผีู้แสดงความคดิเหน็คดัค้านหรอืงดออกเสยีงให้ถือว่าที่ประชุม

เหน็ชอบหรอือนุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ และกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนคดัคา้น

หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้แสดงตนและสง่บตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั เพื่อน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่

เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืจากบตัรเสยี มาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  และภายหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ ขอให้ผู้ถือหุ้นวางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บรษิัทจะได้เก็บบตัร

ลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน ส าหรบัใชเ้ป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงในอนาคต 

ต่อจากนัน้ นางสาวกรรณิการ ์ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมในครัง้นี้ ดงัต่อไปนี้ 
 

1. นายภาณุ   ศตีสิาร  ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม 
2. นายพระนาย  กงัวาลรตัน์ กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางสาวอนงค ์  พานิชเจรญินาน กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 
4. นายอณัณพ พุ่มกุมาร  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 
5. นายสวุทิย ์  สงิหจนัทร ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายพทิยาธร   มฤทุสาธร กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท  กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

 
ล าดบัต่อมา เป็นการกล่าวแนะน าผูส้อบบญัชขีองบรษิทั จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

1. คุณพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 

2. คุณโชคชวาล ยงัถาวรตระกลู 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทมส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูท้ าหน้าทีล่งทะเบยีนและ
ตรวจนับคะแนนเสยีงร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมีคุณวสิุดา อินทรสร อาสาสมคัรจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขพียานในการ
ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนร่วมกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 
 

ต่อจากนัน้ นางสาวกรรณิการไ์ดก้ล่าวเรยีนเชญินายภาณุ ศีตสิาร ประธานกรรมการบรษิทั กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี 2559 และด าเนินการประชุมตามวาระทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบตามหนงัสอืเชญิประชุม 
 

นายภาณุ ศตีสิาร ท าหน้าทีเ่ป็นประธานการประชุม ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีส่ละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2559 ในครัง้นี้ และไดแ้ถลงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 42 ก าหนดใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ จะตอ้ง
มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวน
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
ส าหรบัการประชุมในวนัน้ี จากจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 4,422,676,824 หุน้ ณ เวลาเริม่การประชุม 
 

 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวนทัง้สิน้ 37 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 597,744,185 หุน้ 
 มผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม จ านวนทัง้สิน้ 26 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 1,978,435,325 หุน้ 

 

ดงันัน้ รวมแล้วถือว่ามผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัง้มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 63 ราย คดิรวมเป็นจ านวนหุ้น
เท่ากบั 2,576,179,510 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.25 ซึง่มากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ริม่การประชุมเพื่อพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ไดจ้ดัใหม้ขีึน้เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2558 ตาม
รายละเอยีดในส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้แสดงไว้ตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 ที่ได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญ
ประชุมแลว้  จากรายละเอยีดของรายงาน คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามกีารบนัทกึสาระส าคญัไวอ้ย่างถูกต้องและครบถว้น
ตามมตขิองทีป่ระชุม จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานดงักล่าว 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เติม ปรากฎว่าไม่มผีู้ใดซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็
เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 โดยมตขิองวาระนี้จะตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,707,283,510 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    
 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 2 ราย รวมเป็นจ านวน 131,104,000 หุน้ 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2558 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2558 ดงัรายละเอยีดตามที่
ปรากฎในซดีรีายงานประจ าปี 2558 ทีไ่ดน้ าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายแลว้ก่อนการประชุม ส าหรบัวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีาร
ลงคะแนนเสยีง โดยมอบหมายใหน้ายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
โดยนายพระนายไดร้ายงานสรุปภาพรวมและผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2558 ดงันี้ 

ธุรกจิของบรษิทัประกอบด้วย 2 ธุรกจิหลกั โดยธุรกจิแรก คอื ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม (Power Supply and Monitoring Solution) ซึง่แบ่งออกเป็นธุรกจิย่อยคอื 

- ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) เป็นธุรกจิแรกเริม่ของบรษิทั โดยประกอบด้วยระบบส ารอง

ไฟฟ้ากระแสตรง และระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั ซึง่เป็นระบบทีจ่ะแปลงไฟฟ้าส าหรบัจ่ายใหก้บัอุปกรณ์

สื่อสารโทรคมนาคม ระบบไอทเีน็ตเวริก์ รวมไปถงึระบบดาต้าเซน็เตอร ์โดยบรษิทัสามารถออกแบบโซลชูัน่

ทางดา้นไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์เหล่าน้ีทัง้หมด 

- ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Power and Environment Monitoring Solution) ระบบนี้สามารถ

ตรวจวดัระบบไฟฟ้าได้ทัง้หมดโดยเฉพาะในสถานีที่ไม่มเีจ้าหน้าที่ประจ าการและอยู่ห่างไกล ซึ่งจะต้องมี

ระบบนี้เขา้ไปตรวจวดัจดัการเพื่อดวู่า Site นัน้ๆ มเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขึน้หรอืไม่ และสามารถดผู่านเครื่อง

คอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอืได ้ โดยบรษิทัมวีศิวกรออกแบบทัง้ทางดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรเ์พื่อให้

เหมาะสมกบัการใชง้านของลกูคา้แต่ละราย 

- ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewable Energy)  เป็นระบบพลงังานทดแทนต่างๆ ซึง่บรษิทัจะ

ท าการออกแบบระบบพลงังานทดแทนทีเ่หมาะสมใหก้บัลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นโซล่ารเ์ซลล,์ Wind Turbine เพื่อ

เป็นแหล่งจ่ายไฟใหก้บัไซตน์ัน้ๆ 

- ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) เป็นธุรกจิเพื่อตอบสนองความต้องการดา้นการประหยดั

พลงังานขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ LED, Lighting Control, Solar Street Light, Chiller Air และ 

Heat Pump 

- บริการออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแทน (EPC Services) โดย

ปจัจุบนับริษัทรบัออกแบบทัง้ในส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ โรงไฟฟ้า

พลังงานชีวมวล รวมถึง MSW หรือโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งบริษัทสามารถน าเสนอโซลูชัน่ด้าน EPC ส าหรบั

โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนไดอ้ย่างครบวงจร 

 

ธุรกจิหลกัทีส่อง คอื ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึง่เป็นการลงทุนผ่านบรษิทัย่อย ครอบคลุมพลงังานทดแทนทัง้ 4 
ดา้น คอื พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานชวีภาพ พลงังานชวีมวล และพลงังานขยะ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1.) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีบ่รษิทัไดด้ าเนินการผลติและขายไฟแลว้ มจี านวน 5 โครงการ ดงันี้ 
 

Item Project Holding MW COD 

1 กนัหา โซล่าพาวเวอร,์ อุดรธาน ี 100 % 2.00 Oct 2011 

2 โซล่ารโ์กกกรนี, สมุทรสงคราม 100 % 1.00 May 2014 

3 เพาเวอร ์ว ีกรนี, นนทบุร ี 100 % 1.00 Oct 2014 

4 พวี ีกรนี, เพชรบุร ี 20 % 1.00 Nov 2014 

5 PSTC, เพชรบุร ี 100 % 1.00 Dec 2015 

 
2.) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ (Biogas Power Plant)  เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้วตัถุดบิเป็นน ้าเสยีซึ่งสามารถผลติ

ไฟฟ้าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยปจัจุบนับรษิทัมโีรงไฟฟ้าที ่COD แลว้จ านวน 3 โรง สว่นอกี 1 โรงของอรญั เพาเวอร ์
มกี าหนด COD ในเดอืนกนัยายน 2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

Item Project Holding MW COD 

1 นวรตัน์ บเีวอรเ์รส, บุรรีมัย ์ 51 % 1.00 Oct 2012 

2 เศรษฐสีพุรรณ, สพุรรณบุร ี 100 % 2.00 Oct 2015 

3 อรญั เพาเวอร,์ สพุรรณบุร ี 100 % 4.00 Mar 2014 

4 อรญั เพาเวอร,์ สพุรรณบุร ี 100 % 4.00 Sep 2017 

 
 

3.) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล (Biomass Power Plant)  ซึ่งด าเนินการโดยบรษิทัย่อยคอื บรษิัท ไบโอโกกรนี 
จ ากดั (”BGG”) มอียู่ทัง้หมด 7 โครงการ โดย 5 โครงการแรก ที่จงัหวดัชยันาท, สุโขทยั, ชลบุร,ี นครศรธีรรมราช 
และอุดรธานี เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในแบบ FiT ที ่5.84 บาทต่อหน่วย  สว่นอกี 2 โครงการทีเ่หลอืคอื ก าแพงเพชร
และสกลนคร ยงัเป็นระบบ Adder อยู่ ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปลีย่นเป็น FiT ตามนโยบายของภาครฐัใน
เรว็ๆ น้ี  โดยรายละเอยีดของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลแต่ละโครงการมดีงัน้ี 

 

Item Location Holding MW Type COD 

1 BGG ชยันาท 100 % 1.00 FiT Jan 2017 

2 BGG สโุขทยั 100 % 1.00 FiT Jan 2017 

3 BGG ชลบุร ี 100 % 1.00 FiT Mar 2017 
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4 BGG นครศรธีรรมราช 100 % 1.00 FiT Mar 2017 

5 BGG อุดรธาน ี 100 % 1.00 FiT Dec 2018 

6 BGG ก าแพงเพชร 100 % 1.00 Adder Sep 2017 

7 BGG สกลนคร 100 % 1.00 Adder Jan 2020 

 
4.) โครงการโรงไฟฟ้าขยะ (Municipal Solid Waste) บรษิทัไดม้กีารท า MOU ร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแลว้ 2 

โครงการทีจ่งัหวดัสรุนิทรแ์ละอุบลราชธานี แต่ละโครงการตอ้งใชว้ตัถุดบิประมาณ 400 ตนัต่อวนั โดยในสว่นโครงการ
ทีจ่งัหวดัสุรนิทรน์ัน้ บรษิทัไดย้ื่นขอรบัใบอนุญาตแลว้เป็นระบบ Adder 3.50 บาท ก าลงัการผลติ 8 เมกะวตัต ์ซึง่อยู่
ในขัน้ตอนรอการอนุมตั ิสว่นทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีอยู่ระหว่างรอนโยบายเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าจากภาครฐั 
 

Item Project Holding MW Status 

1 BGG  สรุนิทร ์ 100 % 8.00 
อยู่ระหว่างการพจิารณาอนุมตั ิLOA 
(ลงนาม MOU บรหิารจดัการขยะแลว้) 

2 PSTU  อุบลราชธาน ี 100 % 8.00 
อยู่รอยื่นค าขอขายไฟฟ้าแบบ FiT 

(ลงนาม MOU บรหิารจดัการขยะแลว้) 

 
ส าหรับภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 

เนื่องมาจากการแข่งขนัทีเ่พิม่สงูขน้จากสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศทีช่ะลอตวัส่งผลใหก้ าไรขัน้ต้นลดลง  แต่หากมองถงึ
รายไดท้ีแ่ยกตามสดัสว่นธุรกจินัน้ บรษิทัจะมกี าไรสทุธจิากธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงัานทดแทนทีค่่อนขา้งสงู โดยทศิทางของบรษิทั
กจ็ะมุ่งเน้นการขยายการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนมากขึน้ ทัง้นี้ธุรกจิเดมิของบรษิัทกจ็ะมกีารขยายตวัตามการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบสือ่สารโทรคมนาคมของภาครฐั 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิ ปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดง
ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ขอถือ
ว่าทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2558 ตามทีเ่สนอ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2558 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้
รบัทราบ โดยนางสาวอนงคไ์ดร้ายงานสรุปภาพรวมงบการเงนิประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดงันี้ 

ผลประกอบการของบรษิทัประจ าปี 2558 บรษิทัมรีายไดร้วม 484 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีผ่่านมา 8% ในขณะที่
ก าไรขัน้ต้นและก าไรสุทธิของบรษิทัลดลงจากปี 2557 เนื่องจากการแขง่ขนัในตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้ ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทั
ลดลง ประกอบกบัการทีบ่รษิทัเพิม่บุคลากรในส่วนของการขยายธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดา้นชวีภาพและชวีมวล จงึท าให้
อตัราก าไรสทุธขิองบรษิทัลดลง 
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ในสว่นงบแสดงฐานะทางการเงนิของบรษิทั ในปี 2557 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมอยู่ที ่905 ลา้นบาท ขณะทีใ่นปี 2558 บรษิทั
มสีนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้เป็น 956 ลา้นบาท เกดิจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีภาพทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์ ในส่วนของหน้ีสนิและ
ส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัมหีนี้สนิในปี 2557 อยู่ที ่516 ลา้นบาท และในปี 2558 มหีนี้สนิเพิม่ขึน้เป็น 543 ลา้นบาท เนื่องมาจาก
บรษิทัมกีารกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีจ่งัหวดัเพชรบุร ี ในสว่นอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้ือ
หุน้ ในปี 2558  มอีตัราสว่นอยู่ที ่0.76 เท่า 

ส าหรับภาพรวมภายหลงัจากการเพิ่มทุนของบริษัทเมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้จ าลองตัวเลขเพื่อ
พจิารณาพบว่าทรพัยส์นิของบรษิทัเตบิโตขึน้จาก 956 ลา้นบาท เป็น 1,841 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากเงนิเพิม่ทุนทีร่ะดมทุนจากผูถ้อืหุน้
จ านวน 884 ลา้นบาท  ในขณะทีอ่ตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 0.76 เท่า เหลอื 0.22 เท่า ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทั
มศีกัยภาพในการกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ไดเ้พิม่ขึน้ในอนาคต 

ในสว่นของเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้จ านวน 884 ลา้นบาทนัน้ บรษิทัไดใ้ชเ้งนิสว่นหนึ่งส าหรบัการซือ้โรงไฟฟ้า
ชวีภาพ เศรษฐสีพุรรณฯ และอรญั เพาเวอร ์ และเงนิทีค่งเหลอือยู่ประมาณ 374 ลา้นบาท บรษิทัจะน าไปปรบัปรุงโรงไฟฟ้าเศรษฐี
สพุรรณ และอรญั เพาเวอร ์และลงทุนในโรงไฟฟ้าชวีมวลตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ทีแ่ลว้ และอกีสว่นหนึ่ง
จะน าไปลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชวีภาพ 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดง
ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เหน็ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพยีงพอตามหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยมตขิองวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,714,790,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    
 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวน 7,207,300 หุน้ 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดให้
บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และบรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัหกัภาษแีละทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ 
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ทัง้นี้ จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2558 คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558 ดงันี้ 

1. จดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 481,030 บาท 
2. จ่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.0018 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 7.96 ลา้นบาท 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปนัผลในวนัที ่14 มนีาคม 2559  รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 15 
มนีาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 2559  โดยสทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน
จนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดง
ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปนั
ผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 โดยมตขิองวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 481,030 บาท และอนุมตัใิห้
จ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.0018 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 7.96 ลา้นบาท  โดยก าหนด
จ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,714,790,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่22 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวมจี านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์และนายพทิยาธร มฤทุสาธร โดย
มรีายละเอยีดประวตักิรรมการทัง้ 2 ท่าน ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 ทีไ่ดน้ าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

อย่างไรกด็ ีเนื่องจากกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ อกีทัง้ยงัมคีุณวุฒิ
และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมทีจ่ะบรหิารกจิการเพื่อประโยชน์ของบรษิทัต่อไป  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการที่
มสีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ มคีวามเหน็ร่วมกนั เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ทีต่อ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดง
ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดย
ท าการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และเฉพาะส าหรบัการลงมตใินวาระนี้บรษิทัขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมดหลงั
ลงคะแนนโดยทนัทเีพื่อท าการตรวจทานคะแนนเสยีงใหถู้กต้อง โดยมตขิองวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

1.) นายสวิุทย ์สิงหจนัทร ์

เหน็ดว้ย 2,737,290,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    
 

2.) นายพิทยาธร มฤทุสาธร 

เหน็ดว้ย 2,737,290,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวน 22,800,000 หุน้ 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ เนื่องจากบรษิัทไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึไดร้่วมกนัพจิารณาก าหนด
ค่าตอบแทนจากการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยใชค้วามระมดัระวงัและกลัน่กรองอย่างรอบคอบ และท าการ
เปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั  ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็
ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 เป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 2,000,000 บาท ซึง่
เป็นอตัราเดมิเท่ากบัในปี 2558 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) ค่าตอบแทนในรปูเบี้ยประชุมกรรมการบริษทั 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 

ประธานกรรมการบรษิทั 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการบรษิทั 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
2) ค่าตอบแทนในรปูเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 

3) ค่าตอบแทนในรปูค่าบ าเหน็จ 
 

 ค่าตอบแทนในรปูค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดยีวต่อปี โดยจ่าย
ดว้ยวงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท หกัดว้ยจ านวนค่าเบีย้ประชุมทีจ่่ายในปีนัน้ และคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิส าหรบัจ่ายค่า
บ าเหน็จประจ าปี  ทัง้นี้ การจดัสรรสว่นแบ่งบ าเหน็จประจ าปี มดีงันี้ 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 

ประธานกรรมการบรษิทั 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15% 15% 

กรรมการบรษิทั 10% 10% 

กรรมการตรวจสอบ 10% 10% 

ส ารองส าหรบักรรมการใหม่ทีจ่ะสรรหา 10% 10% 
 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดง
ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 โดยมติของวาระนี้จะต้อง
ไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,737,290,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ซึ่งได้ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี  คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทั ซึง่ทีป่ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารพจิารณาการด าเนินงานของผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ในปี 2558 ที่ผ่าน
มาแล้วเหน็ว่ามผีลงานทีน่่าพอใจ มคีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสม อีกทัง้ผู้สอบบญัชดีงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ ์
หรอืไม่มสี่วนไดเ้สยีกบัธุรกจิของบรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

  1.) นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 
  2.) นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 
  3.) นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 
  4.) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872 

5.) นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3182 
 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2559 
และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิ 2,590,000 บาท โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบั
ที ่5 ทีไ่ดน้ าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดง
ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2559 
โดยมตขิองวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัช ีประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,737,290,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 492,597,533.30 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 491,337,613.50 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ส าหรบัการเสนออนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัในครัง้นี้ เนื่องจากเดมิบรษิทัไดม้กีาร
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดมิตามสดัส่วน แต่เน่ืองจากมหีุ้นบางส่วนมกีารปนัส่วนไม่ลงตวั หรอืมกีารใช้สทิธไิม่ทนั
ก าหนด และบางส่วนเป็นหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA จงึท าใหต้อ้งมกีารยกเลกิหุ้นสามญั
เพิม่ทุนจ านวน 12,599,198 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิรวม 1,259,919.80 บาท โดยแบ่งเป็น 

1.) หุน้สามญัทีย่งัมไิดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 161,926 หุน้ 
2.) หุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 จ านวน 32,405 หุน้ 
3.) หุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA จ านวน 12,404,867 หุน้ 
 

จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 492,597,533.30 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 491,337,613.50 บาท พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงันี้ 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 491,337,613.50 บำท (สี่ร้อยเก้ำสบิเอ็ดล้ำนสำมแสนสำมหมื่นเจด็พนัหก
รอ้ยสบิสำมบำท หำ้สบิสตำงค)์ 

 แบ่งออกเป็น 4,913,376,135 หุน้ (สี่พนัเก้ำร้อยสบิสำมล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
หนึ่งรอ้ยสำมสบิหำ้หุน้) 

 มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท (สบิสตำงค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สำมญั 4,913,376,135 หุน้ (สี่พนัเก้ำร้อยสบิสำมล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
หนึ่งรอ้ยสำมสบิหำ้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 
  

ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธต่ิอกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย ์มอี ำนำจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค ำหรอืด ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีนทุกประกำร 

โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
492,597,533.30 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 491,337,613.50 บาท พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 2,737,290,810 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี -ไม่ม-ี    

 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มกีารเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัการประชุมในวนันี้ก็ได้ด าเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้
รบัทราบค าชีแ้จงรายละเอยีดต่างๆ รวมถงึไดล้งมตใินเรื่องทีม่อียู่ในทีป่ระชุมทุกเรื่องเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ก่อนปิดประชุมในวนัน้ี ขอ
เชญิผู้ถือหุ้นที่มขีอ้ซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะอื่นใดเพิม่เติม หรอืหากผู้ถือหุ้นไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ แล้ว กส็ามารถฝากค าถามต่อ
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัในภายหลงัได้ 

 

คณุวีธนัทณ์ วโรตมส์ุพรรณ ผูถ้ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มขีอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามดงันี้ 
 

 เสนอแนะเรื่องการปรบัขนาดของ PowerPoint Presentation เนื่องจากมองเหน็ไม่ค่อยชดัเจน โดยอาจท าเป็นเอกสาร

ประกอบการประชุม  รวมถงึเรื่องขอ้มลูบางจุดของหนงัสอืเชญิประชุมทีม่คีวามคลาดเคลื่อน 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ กล่าวขออภยัส าหรบัขอ้มูลบางส่วนของหนังสอืเชญิประชุมทีม่คีวามคลาดเคลื่อน ซึ่งจะ

ก าชบัใหม้กีารตรวจสอบอย่างละเอยีดส าหรบัการด าเนินการในครัง้ถดัไป  ในส่วนของ Slide ต่างๆ ของ Presentation 

ทีม่ขีนาดเลก็ กจ็ะขอน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปปรบัปรุงในคราวถดัไป 
 

 ความเสีย่งของ PSTC ในโครงการโซลารส์หกรณ์มใีนดา้นใดบา้ง และมบีรษิทัรายใดบา้งทีไ่ดโ้ครงการนี้ ซึง่จะเป็นการ

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัว่ามคีวามไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแค่ไหนเมื่อเทยีบกบัตลาด 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในเรื่องความเสีย่งของโครงการโซลารส์หกรณ์นัน้ ในขอ้ก าหนดของ กกพ. ไดร้ะบุ

ไว้ชดัเจนว่า สหกรณ์จะต้องด าเนินการร่วมกบัผู้สนับสนุนโครงการตามรายละเอียดเอกสารค าขอโดยไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ จงึเป็นการปิดเงื่อนไขที่สหกรณ์จะเปลี่ยนไปหาผู้สนับสนุนรายอื่น ซึ่งเป็นประเดน็ที ่กกพ. ได้เขยีน

รายละเอยีดครอบคลุมไวแ้ลว้ นอกจากนัน้ เงื่อนไขของการยื่นโครงการนี้คอื ผูส้นบัสนุนจะตอ้งมคีวามพร้อมทัง้ในด้าน

การเงนิทีจ่ะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากทางธนาคาร โดยในสว่นของบรษิทัซึง่ผ่านการคดัเลอืกทัง้หมด 2 โครงการ รวม

ก าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต ์คดิเป็นเงนิลงทุนประมาณ 450 ลา้นบาท โดยการลงทุนในโครงการนี้บรษิทัไม่จ าเป็นต้อง

เพิม่ทุน เน่ืองจากทรพัยส์นิรวมทีม่กีวา่ 1,800 ลา้นบาท ขณะทีห่นี้สนิต่อทุนต ่ากว่ารอ้ยละ 0.3 บรษิทัจงึมคีวามสามารถ

ในการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนต่างๆ ค่อนขา้งสงู  ซึง่โดยภาพรวมแลว้โครงการโซลารส์หกรณ์มคีวามเสีย่ง

น้อยมาก  ในสว่นของบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดโ้ครงการนี้กม็ ีSUPER 18 MW, บางจาก 12 MW สว่นบรษิทัอยู่ในอนัดบั 

3 ได ้10 MW ทีเ่หลอืจะไดน้้อยกว่าบรษิทัไม่ว่าจะเป็น กนักุล, GPSC, SOLAR เป็นตน้ 
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 อยากทราบแนวทางการด าเนินงานหรอืกลยุทธท์ีจ่ะช่วยสรา้งผลก าไรใหก้บับรษิทัจะมแีนวทางไหนบา้ง 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า แนวทางหรอืกลยุทธก์ารด าเนินงานของ

บรษิทัจะประกอบดว้ย 4 สว่น คอื 

1. Revenue Growth  โดยจากธุรกจิหลกั 2 ธุรกจิ ในปีนี้บรษิทัคาดว่าจะมรีายไดเ้ตบิโตมากกว่า 60% โดยมา

จากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายไฟทีม่ากขึน้ และจากการลงทุนของภาครฐัในส่วน Power Backup ทีม่ากขึน้  

ซึง่ธุรกจิหลกัทัง้ 2 ตวั จะสง่ผลใหบ้รษิทัมยีอดขายเตบิโตมากกว่า 60% จากปี 2557  

2. Dividend Policy  บรษิทัมนีโยบายการจ่ายปนัผลมากกว่า 50% ของก าไรสทุธปิระจ าปี 

3. Power Plant Expansion  กลยุทธน้ี์จะเป็นเรื่องการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ไม่ว่าจะเป็น

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย,์ พลงังานชวีภาพ, พลงังานชวีมวล พลงังานขยะและพลงังานลม ทีจ่ะเปิดให้

ยื่นโดยภาครฐัในอนาคต 

4. EPC Business Expansion จากกลยุทธก์ารขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน กจ็ะส่งผลถงึธุรกจิ 

EPC ของบรษิทัทีจ่ะขยายตวัเพิม่ขึน้ดว้ย ประกอบกบับรษิทัมทีมีงานทีเ่ชีย่วชาญทางดา้น EPC ทีพ่รอ้มจะ

รบังานได ้

ทัง้นี้ ในส่วนของการขยายตวัในธุรกจิพลงังานทดแทนนัน้ บรษิัทจะด าเนินการตามแนวทางของแผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก หรอื AEDP2015 โดยพลงังานเป้าหมายทีบ่รษิัทจะด าเนินการตามแผน AEDP 
ประกอบดว้ย โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน, ชวีมวล, ชวีภาพน ้าเสยี/พชืพลงังาน, พลงังานแสงอาทติย ์รวมถงึพลงังานลม
ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการตดิตัง้เสาวดัลมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการยื่นโครงการแลว้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา โดยพลังงาน
ทดแทนเป้าหมายตามแผน AEDP2015 มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ในส่วนโครงการด้านพลังงานทดแทนที่บริษัทวางแผนจะขยายก าลังการผลิตให้มากขึ้นในปจัจุบนัมีหลาย
โครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโซลารส์หกรณ์ซึง่จะเปิดประมลูครัง้ใหม่ในช่วงปลายปีนี้ หรอืตน้ปี 2560 อกีกว่า 500 เมกะ
วตัต์, โครงการ Solar Roof เสร ี100 เมกะวตัต์, โครงการชวีภาพและชวีมวลในรูปแบบ FiT Bidding, โครงการชวีมวล 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้36 MW รวมถงึโครงการขยะซึง่จะมคีวามชดัเจนของนโยบายมากขึน้ในปีนี้ 

 

คณุพรรณี เสนาจกัร ์ผูถ้ือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามดงันี้ 
 

 ปจัจุบนับรษิทัมโีรงไฟฟ้าทัง้หมดกีโ่รง และการท างานของแต่ละโรงมปีระสทิธภิาพเป็นอย่างไร 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า ในส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่

บริษัทได้ COD แล้วจะมทีัง้หมด 5 โรง ได้แก่ Solar Farm จงัหวดัอุดรธานี ก าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต์, Roof Top 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 1 MW, Roof Top จงัหวดันนทบุร ี1 MW, Roof Top จงัหวดัเพชรบุร ี1 MW และ Solar Farm 

จงัหวดัเพชรบุร ี1 MW  ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าทัง้หมดไดผ้ลผลติตามทีไ่ดอ้อกแบบและค านวณไว ้โดยผลติไดป้ระมาณ 4.5 - 

5 ชัว่โมงต่อวนั 
 

ถดัมาเป็นไบโอแก๊สซึง่ผลติไฟฟ้าจากน ้าเสยี โรงไฟฟ้าชวีภาพทัง้หมดน้ีรบัน ้าเสยีมาจากโรงงานน ้าตาล โดยเอา

น ้าวแีนสมาหมกัใหเ้กดิแก๊ส แลว้เอาแก๊สไปป ัน่ผลติไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง 

- โรงที ่1 อยู่ทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต ์ซึ่งบรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วน 51% โดยปจัจุบนัโรงไฟฟ้า

อยู่ระหว่างการปรบัปรุง คาดว่าจะสามารถเริม่ผลติและขายไฟไดใ้นเดอืนพฤษภาคม 2559 

- โรงที ่2 และ 3 อยู่ทีจ่งัหวดัสพุรรณบุร ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ ก าลงัการผลติรวม 6 เมกะวตัต ์ซึง่บรษิทั

ไดเ้ขา้ไปซือ้กจิการและเริม่รบัรูร้ายไดแ้ลว้เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 ทีผ่่านมา ปจัจุบนัยงัผลติไดไ้ม่เตม็ก าลงัการผลติ 

โดยบรษิทัวางแผนว่าจะสามารถผลติไดเ้ตม็ก าลงัการผลติ 6 เมกะวตัต ์ในช่วงครึง่ปีหลงั 

- โรงที ่4 ซึง่มใีบอนุญาตแลว้แต่ยงัไม่ไดก้่อสรา้ง โดยคาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งในไตรมาส 3 ของปีนี้ และจะเริม่รบัรู้

รายไดป้ระมาณไตรมาส 3 ของปี 2560 
 

ล าดบัถดัมาเป็นโรงไฟฟ้าชวีมวลซึ่งยงัไม่เริม่กระบวนการผลติ โดยบรษิัทมใีบอนุญาตอยู่ 7 โครงการ ซึ่งอยู่

ระหว่างการเตรยีมเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง 5 โครงการ และอกี 2 โครงการ อยู่ระหว่างรอเปลีย่นจาก Adder ใหเ้ป็น FiT 

โดยโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษิทัมขีนาดก าลงัการผลติไม่เกนิ 1 เมกะวตัต์ ซึง่จะไดค้่า FiT ในอตัราทีส่งูกว่า คอื 5.84 

บาทต่อหน่วย ขณะทีโ่รงไฟฟ้าขนาดใหญ่จะไดป้ระมาณ 4 บาทกว่าๆ 
  

 น ้าเสยีของโรงไฟฟ้าชวีภาพรบัมามาจากเฉพาะโรงงานน ้าตาล หรอืรบัมาจากแหล่งอื่นดว้ย เช่น ครวัเรอืนทัว่ไป 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า น ้าเสยีโรงไฟฟ้าชวีภาพของบรษิทัรบัมา

จากโรงงานน ้าตาลทีไ่ดม้กีารท าสญัญากนัไว ้โดยน ้าเสยีจากโรงงานน ้าตาลจะแตกต่างจากน ้าเสยีจากครวัเรอืน เพราะ

น ้าเสยีจากครวัเรอืนจะมเีรื่องของเคม ีและค่าของน ้าเสยีที่ไม่เท่ากนั ดงันัน้โรงไฟฟ้าจงึรบัเฉพาะน ้าเสยีจากโรงงาน

น ้าตาล  ทัง้น้ี น ้าเสยีทีผ่่านขัน้ตอนการผลติจากโรงไฟฟ้าแลว้จะเป็นปุ๋ยน ้า ซึง่มแีร่ธาตุอาหารส าหรบัพชืทีค่่อนขา้งสงู 

โดยเกษตรกรบรเิวณใกลเ้คยีงจะมารบัน ้าจากโรงไฟฟ้าเพื่อน าไปรดแปลงเกษตรทีป่ลกูไว ้
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 การทีก่ารไฟฟ้ารบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ในอตัราทีส่งูจะเป็นภาระมากน้อยเพยีงใด 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า  รฐับาลจะดูภาพรวมว่าจะให้การ

สนับสนุนอย่างไร โดยโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็จะมกีารกระจายในแต่ละพืน้ทีไ่ดม้ากกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึง่จะ

เสรมิศกัยภาพใหก้บัการไฟฟ้า เน่ืองจากการมโีรงไฟฟ้ากระจายอยู่ทัว่ประเทศจะช่วยยกระดบัไฟฟ้าในแต่ละพืน้ที ่
  

 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยม์กี าหนดระยะเวลาของสญัญาเป็นอย่างไร 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า แต่ละสญัญาจะไม่เท่ากนั อย่างเช่นใน

ส่วนของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่จงัหวดัอุดรธานีจะเป็น Adder 8 บาท มีก าหนด

ระยะเวลาของสญัญา 10 ปี โดยหลงัจาก 10 ปี จะรบัซื้อไฟฟ้าในอตัราไฟฐาน  ส่วนใบอนุญาตของ Solar Roof ที่

สมุทรสงครามหรอืนนทบุร ีจะเป็น FiT ที ่6.16 บาท ระยะเวลา 25 ปี 
  

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีส่มุทรสงครามมปีญัหากบัชุมชนบา้งหรอืไม่ 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าทีจ่งัหวดัสมุทรสงครามเป็น

โซลารแ์บบตดิตัง้บนหลงัคาของสหกรณ์ประมงแม่กลอง ซึง่ไม่มผีลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มกบัชุมชน นอกจากนี้ การที่

บรษิัทไปตัง้โรงไฟฟ้าในพื้นที่นัน้ กจ็ะเป็นการช่วยยกระดบัไฟฟ้าในบรเิวณนัน้ให้เสถียร มกีารปรบัปรุงสายไฟใหม้ี

ระดบัทีไ่ดม้าตรฐาน จากเดมิทีอ่าจเป็นสายไฟทีเ่ก่าช ารุด แต่เมื่อโรงไฟฟ้าเขา้ไป โรงไฟฟ้ากจ็ะตอ้งปรบัปรุงสายไฟให้

ได้มาตรฐาน ดงันัน้ชาวบ้านในพื้นที่ตัง้โรงไฟฟ้าก็จะได้ผลประโยชน์ด้วย  โดยจากการลงพื้นที่แม่กลองก็พบว่า

ชาวบา้นใหก้ารตอบรบัเป็นอย่างด ีไม่พบขอ้รอ้งเรยีนใดๆ จากชาวบา้น  ในสว่นสหกรณ์ทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ไปร่วมดว้ยกจ็ะ

มรีายได้เพิม่ขึน้จากค่าเช่าหลงัคา ซึ่งปจัจุบนัสหกรณ์มรีายได้จากการท าประมงลดลงมากเนื่องจากได้รบัผลกระทบ

ด้านกฎหมายการขึน้ทะเบยีนเรอืประมง รายได้จากการเข่าหลงัคาจงึเขา้มาช่วยสหกรณ์ได้ค่อนขา้งมาก  ในส่วน

โรงไฟฟ้าทีเ่ป็นปญัหากบัชาวบา้นทีจ่งัหวดัสมุทรสงครามนัน้ น่าจะเป็นโรงไฟฟ้าจากถ่านหนิ 
  

 โรงไฟฟ้าขยะจะสรา้งทีไ่หนบา้ง 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า ปจัจุบนัโรงไฟฟ้าขยะยงัอยู่ในขัน้ตอน

การขอใบอนุญาต โดยบรษิัทไดย้ื่นขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขยะในช่วงก่อนทีภ่าครฐัจะปิดรบัซื้อในอตัรา Adder 3.50 

บาท จ านวน 1 โครงการทีจ่งัหวดัสุรนิทร ์ปจัจุบนัอยู่ระหว่างรอการออกใบอนุญาต  และในส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี

บริษัทได้มีการท า MOU ขยะไว้แล้ว หากภาครฐัเปิดรบัซื้อก็จะยื่นค าขอเข้าไป  นอกจากนี้ บริษัทยงัอยู่ระหว่าง

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการท าโครงการคดัแยกขยะดว้ย 
  

 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิพลงังานทดแทนในสดัสว่นเท่าไหร่ 

ตอบขอ้ซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า เดมิในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากการ

ขายไฟในธุรกจิพลงังานทดแทนประมาณ 50 ลา้นบาท ขณะทีร่ายไดร้วมมปีระมาณ 484 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นสดัส่วน

ประมาณ 10% ของรายได้รวม  แต่ในปี 2559 บรษิัทจะมรีายได้จากการขายไฟสูงขึน้ เนื่องจากบรษิัทได้เขา้ไปซื้อ

โรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพซึง่เริม่รบัรูร้ายไดไ้ปแลว้ตัง้แต่ไตรมาสแรก ท าใหใ้นปี 2559 บรษิทัจะมรีายไดจ้ากการขายไฟ

ในธุรกจิพลงังานทดแทนเพิม่เป็นประมาณ 200 ลา้นบาท 
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คณุวีธนัทณ์ วโรตมส์ุพรรณ ผูถ้ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิดงันี้ 
 

 จากรายงานประจ าปี อยากใหช้ีแ้จงรายการในสว่นตน้ทุนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

ตอบขอ้ซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจรญินาน ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ ชีแ้จงว่า ในส่วนต้นทุนการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า หากดูจากงบเดีย่วและงบรวมจะมตีวัเลขทีสู่งในปี 2557 ซึง่จะสมัพนัธก์บัรายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

ซึง่มรีายไดใ้นงบรวมของปี 2557 อยู่ที ่89 ลา้นบาท และงบเดีย่วเฉพาะกจิการ 213 ลา้นบาท  โดยหากดูจากงบเดีย่ว

เฉพาะกจิการจะเหน็ไดว้่ารายไดด้งักล่าวมาจากการสรา้งโรงไฟฟ้าใหก้บับรษิทัลูกของบรษิทั และบุคคลภายนอก และ

เมื่อดูในงบรวมหลงัจากที่ได้ตัดรายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทลูกออกแล้วก็จะเหลือรายได้จากการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าประมาณ 89 ลา้นบาท ซึง่เป็นการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหก้บัโครงการดอยค าและบรษิทั   อนิฟินิท 
  

 จากรายงานประจ าปี ในสว่นเจา้หนี้การคา้จะมยีอดคงคา้งสงู อยากทราบว่าเจ้าหนี้มกีารใหเ้ครดติเป็นอย่างไร 

ตอบขอ้ซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจรญินาน ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ ชีแ้จงว่า ในส่วนของเครดติเทอมของ

เจา้หนี้นัน้ ถา้เป็นเจา้หนี้ในประเทศจะมเีครดติเทอมตัง้แต่ 30 วนั ถงึ 120 วนั  แต่กรณีเป็นเจา้หนี้ต่างประเทศ ทีเ่หน็มี

ยอดคงคา้งทีส่งูนี้ จะเป็นการซือ้แผง Solar Cell ส าหรบัโครงการทีจ่งัหวดัเพชรบุร ีซึง่บรษิทัได ้LC เครดติเทอมที ่180 

วนั โดยมกี าหนดช าระในปี 2559 
  

 ในสว่นโรงไฟฟ้าชวีมวล ตอ้งการทราบว่าวตัถุดบิ (Raw Material) ของตวัโรงไฟฟ้า จะใชว้ตัถุดบิอะไรบา้ง เน่ืองจากจะ

ส่งผลกระทบถงึปจัจยัอื่นๆ อกีมาก  และขอกล่าวชื่นชม PSTC ทีเ่ป็นเหมอืน Social Enterprise ซึง่ใหค้วามส าคญัทัง้

ในเรื่อง CSR และ CG 

ตอบขอ้ซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า วตัถุดบิหลกัส าหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลคอื หญ้าเนเปียรพ์นัธรุ่์งเรอืง 1 ซึง่บรษิทัได้

ท าสญัญากบับรษิทัพารท์เนอร ์ทัง้ในรูปแบบการส่งเสรมิใหช้าวบา้นปลูก และการเช่าพืน้ทีป่ลูก  โดยฝ่ายบรหิารไดม้ี

การศกึษาขอ้มูลจากประสบการณ์ในอดตี ทีธุ่รกจิชวีมวลไม่ประสบความส าเรจ็เนื่องจากราคาแกลบ หรอื Wood Chip 

มรีาคาสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตามราคาตลาด ซึง่บรษิทัเองไม่สามารถลงทุนโดยมคีวามเสีย่งดา้นวตัถุดบิเช่นนี้ได ้ ดงันัน้ 

จึงได้มองถึงการใช้หญ้าเนเปียร์ที่มตีวัเซลลูโลสหรือเน้ือหญ้าที่เยอะมาเป็นวตัถุดบิหลกัส าหรบัการผลิตไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าชวีมวล รวมถงึในอนาคตกอ็าจจะเป็นวตัถุดบิหลกัส าหรบัโรงไฟฟ้าชวีภาพจากพชืพลงังาน  ซึง่การใชห้ญา้เน

เปียรน์ี้เราสามารถควบคุมราคาไดจ้ากการท า Contract Farming เป็นระยะเวลาของสญัญาครัง้ละ 6 ปี จงึท าใหร้าคา

ถูกควบคุมตัง้แต่ต้น ขณะเดยีวกนัหากบรษิัทพาร์ทเนอร์ไม่สามารถหาหญ้ามาซพัพลายใหโ้รงไฟฟ้าได้ กจ็ะต้องหา

วตัถุดบิเสรมิอื่นๆ มาทดแทน จงึเป็นการปิดความเสีย่งด้านวตัถุดบิของโรงไฟฟ้าฯ  นอกจากนี้ หญ้าเนเปียรย์งัจะมี

สว่นช่วยสรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรเพิม่ขึน้ ซึง่ในอนาคตหากพชืการเกษตรมแีนวโน้มตกต ่าลงเรื่อยๆ การปลกูหญา้เน

เปียรน์ี้กจ็ะมาช่วยเกษตรกรไดส้ว่นหนึ่ง 
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เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิผูถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมโรงไฟฟ้า

พลงังานชวีภาพ อรญั เพาเวอร ์ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่23 มถุินายน 2559 โดยบรษิทัจะประสานงานกบัผูท้ีไ่ดล้งชื่อไว ้และจะเผยแพร่
ขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ ลงในเวบ็ไซตบ์รษิทั 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดก้รุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี้ และก่อนเดนิทางกลบัขอใหผู้้
ถอืหุน้วางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไวบ้นโต๊ะ เพื่อทีบ่รษิทัจะไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน ใชเ้ป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงใน
อนาคต และกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดการประชุมเวลา 16.20 น. 

 
 
 
 
 
   (นายภาณุ  ศตีสิาร) 
           ประธานกรรมการบรษิทั 
 

 รบัรองถูกตอ้ง 

 
  

    (นายอภสิทิธิ ์ จริทฬัหกานต)์ 
           เลขานุการบรษิทั 
 


