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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
ของ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

วันเวลาและสถานที่ : วนัท่ี 30 สงิหาคม 2559  เวลา 14.00 – 15.50 น. 
 : ห้องประชุมวิภาดา ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวง

สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม   :   นายภาณ ุ  ศีติสาร     ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม :   นายอภิสทิธ์ิ  จิรทฬัหกานต์ เลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

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

 
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรพงศ์  จ าจด   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายกมัพล  ตติยกวี   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

1. นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท   ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เวลธิเอสท์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด ที่ปรึกษาทางการเงนิของบริษัท 

1. คณุอคัรวฑัฒ์   จงสกลุ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

1. คณุพรเทพ   ตงัคเศรณี 
2. คณุณฐวดี   ศรีสมวงษ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักงานธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 

1. คณุธนวนัต์  ยิม้แก้ว 
 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นายอภิสทิธ์ิ จิรทฬัหกานต์ เลขานกุารบริษัท 
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 
นางสาวกรรณิการ์ เอีย้พิน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้กลา่วชีแ้จงข้อมลูที่เก่ียวข้องในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ดงันี ้
 
• จากการรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดย

วิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเมื่อวนัที่ 27 กรกฏาคม 2559 มีผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 9,073 ราย 

รวมเป็นจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจ านวน 4,422,676,824 หุ้น 

• การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ในครัง้นี ้มีวาระการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 วาระ โดยเป็นวาระลงคะแนนเสียงทัง้หมด 

ดงัรายละเอียดที่ปรากฎตามหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายแล้วก่อนการประชมุ 

• ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนกระท าโดยการลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนเฉพาะวาระการประชมุที่เป็นการพิจารณาอนมุตัิและวาระรับรองรายงานการประชมุ  โดยผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง พร้อมลงนามก ากบัในบตัรลงคะแนน โดยมติ

ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด
นัน้ โดยประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

 

• ในการอภิปราย เพื่อให้บริษัทสามารถบนัทึกรายงานการประชุมได้อย่างถกูต้อง ให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะอภิปรายกลา่วแสดง 

ช่ือและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ แล้วจึงอภิปรายในเนือ้หาตามวาระนัน้ๆ  โดยก่อนจะมีการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ 

จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

• ในการนบัคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้ แสดงความคิดเห็นคดัค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบหรืออนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  และกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนคดัค้าน

หรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแสดงตนและสง่บตัรลงคะแนนให้แกเ่จ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าคะแนนเสยีงที่ไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือจากบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน  และภายหลงัการประชุมเสร็จสิน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นวางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทจะได้เก็บบัตร

ลงคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน ส าหรับใช้เป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงในอนาคต 

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

 
ล าดบัตอ่มา เป็นการกลา่วแนะน าบคุคลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี ้

1. คณุอคัรวฑัฒ์   จงสกลุ  ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เวลธิเอสท์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
2. คณุพรเทพ   ตงัคเศรณี  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
3. คณุณฐวดี   ศรีสมวงษ์  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
4. คณุธนวนัต์   ยิม้แก้ว  ที่ปรึกษากฎหมาย จากส านกังานธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าที่ลงทะเบียนและ

ตรวจนบัคะแนนเสียงร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมีคณุธมนวรรณ รัตนวงศ์ อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการ
ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

ตอ่จากนัน้ นางสาวกรรณิการ์ได้กลา่วเรียนเชิญนายภาณ ุศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท กลา่วเปิดการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 และด าเนินการประชมุตามวาระท่ีได้แจ้งให้ทราบตามหนงัสอืเชิญประชมุ 

นายภาณ ุศีติสาร ท าหน้าที่ประธานการประชุม ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ในครัง้นี ้ และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบวา่ 
ตามระเบียบข้อบงัคบับริษัท ข้อ 42 ก าหนดให้การประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าประชุม
รวมกนัไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ส าหรับการประชุมในวันนี ้จากจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 4,422,676,824 หุ้น ณ เวลาเร่ิมการประชมุ 

• มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวนทัง้สิน้ 42 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 699,096,726 หุ้น 
• มีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวนทัง้สิน้ 47 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1,764,514,950 หุ้น 

 
ดงันัน้ รวมแล้วถือว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 89 ราย คิดรวมเป็นจ านวนหุ้น

เท่ากบั 2,463,611,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.70 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เร่ิมการประชมุเพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จัดให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 ตาม
รายละเอียดในส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้แสดงไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 ที่ได้น าส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว  จากรายละเอียดของรายงาน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่มีการบนัทกึสาระส าคญัไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน
ตามมติของที่ประชมุ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดงักลา่ว 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดงข้อคิ ดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดยมติของวาระนีจ้ะต้อง
ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,470,924,476 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไมม่ี-    

 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 5 ราย รวมเป็นจ านวน 7,312,900 หุ้น 

 
ก่อนเข้าสูว่าระถดัไป ประธานฯ ได้แถลงว่า ส าหรับในวาระที่ 2 และ 3 นัน้เป็นการพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  (“โครงการโซล่าร์
สหกรณ์”) จ านวน 2 โครงการ โครงการละ 5 เมกะวตัต์  โดยก่อนจะเข้าสูว่าระการพิจารณาเพื่อลงคะแนนเสียงนัน้ จะขอกลา่วถึง
ภาพรวมของการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทัง้ 2 รายการดงักลา่วก่อน และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามหลงัจากที่ได้
ชีแ้จงภาพรวมดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

ส าหรับภาพรวมของการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่จะเสนอขออนมุตัิในครัง้นีซ้ึง่มีจ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย 

รายการที่ 1 บริษัท จะเข้าลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ตามสญัญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าฯ 
กบัสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว ก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ มลูคา่เงินลงทนุเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 321.9 ล้านบาท 

รายการที่ 2  บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะเข้าลงทนุในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ตามสญัญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าฯ กบัสหกรณ์ประมงแม่กลอง ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ มลูค่าเงิน
ลงทนุเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 337.5 ล้านบาท 

โดยการลงทุนทัง้ 2 รายการ คิดรวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 659.4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชมุ และรายงานสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม
แล้ว 

ทัง้นี ้การท ารายการข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.  
21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ข้างต้นด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ภายใต้ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
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การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) โดยการ
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว
พบว่า ขนาดของรายการทัง้ 2 รายการดงักล่าวมีมูลค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 
37.12 ของมลูคา่สินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมการค านวนรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้จะท าให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมลูค่าสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 
84.69 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัท เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่
ร้อยละ 100  บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจดัท าสารสนเทศที่เก่ียงข้อง, ท าการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่การท า
รายการในครัง้นี ้และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ส าหรับรายละเอียดของโครงการโซลา่ร์สหกรณ์ทัง้ 2 โครงการนี ้ โครงการแรกที่จงัหวดัสระแก้ว ตัง้อยู่ที่ต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอเมืองสระแก้ว โดยมีเจ้าของพืน้ที่คือสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว และมีบริษัทป็นผู้สนบัสนนุโครงการ  โครงการที่สอง
ตัง้อยู่ที่ต าบลยี่สาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมีเจ้าของพืน้ที่คือสหกรณ์ประมงแมก่ลอง และมีบริษัท พีเอสที เอน
เนอร์ยี 2 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้น 100% เป็นผู้สนบัสนนุโครงการ โดยทัง้สองโครงการมีขนาดก าลงัการผลติโครงการ
ละ 5 เมกะวตัต์ มีผู้ รับเหมาก่อสร้างหรือ EPC คือบริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท  ทัง้สอง
โครงการได้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคแล้ว โดยมีระยะเวลาจ าหน่ายไฟฟา้ 25 ปี ในอตัรารับซือ้
ไฟฟา้แบบ FiT (Feed-in Tariff) เทา่กบั 5.66 บาทตอ่หนว่ย ส าหรับก าลงัการผลติไฟฟา้ในสว่นท่ีไมเ่กินก าลงัการผลติที่การไฟฟ้าฯ 
ก าหนด  และในสว่นท่ีเกินก าลงัการผลติที่ก าหนดจะได้รับอตัราการรับซือ้ไฟฟา้เทา่กบั 3.6885 บาทตอ่หนว่ย  โดยทัง้สองโครงการ
มีก าหนด SCOD ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ซึง่บริษัทตัง้เปา้จะ SCOD และเร่ิมขายไฟได้ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559 

ส าหรับมลูค่าเงินลงทนุในโครงการโซลา่ร์สหกรณ์ ทัง้ 2 โครงการมีต้นทนุในสว่นค่าอปุกรณ์ก่อสร้างเท่ากนัที่ 91.5 ล้าน
บาท ขณะที่คา่ใช้จ่ายอื่นๆ จะแตกตา่งกนัตามสภาพแวดล้อมของที่ตัง้โครงการและเง่ือนไขที่ได้ตกลงกนัไว้  โดยโครงการโรงไฟฟ้า
ที่สระแก้วมีค่าก่อสร้าง 117.6 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ 3.4 ล้านบาท และค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าให้กบัสหกรณ์ 
109.4 ล้านบาท  ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าที่แม่กลองมีค่าก่อสร้าง 113.1 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ 7.9 ล้านบาท และ
คา่ตอบแทนการขายไฟฟา้ให้กบัสหกรณ์ 125 ล้านบาท  ซึง่รวมแล้วโครงการโรงไฟฟา้ที่สระแก้วมีมลูคา่เงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 321.9 
ล้านบาท  ขณะที่โครงการโรงไฟฟา้ที่แมก่ลองจะมีมลูคา่เงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 337.5 ล้านบาท 

ในส่วนแผนการด าเนินงานนัน้ ทัง้สองโครงการได้เร่ิมงานส ารวจและออกแบบระบบไปแล้วเมื่อเดือนมิถนุายน และอยู่
ระหวา่งขัน้ตอนการยื่นเอกสารขอใบอนญุาตตา่งๆ อาทิเช่น รง.4, อ.1, พค.2  รวมถึงการจดัซือ้จดัจ้างอปุกรณ์ และหลงัจากที่ได้รับ
การอนุมตัิการลงทุนจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ก็จะเร่ิมด าเนินการงานก่อสร้างอาคาร, งานติดตัง้ระบบและอปุกรณ์ 
รวมถึงงานระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ  ก่อนเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ หรือ SCOD ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 

ทัง้นีห้ากพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเข้าท ารายการจากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพบว่า  WACC 
เฉลี่ยของทัง้สองโครงการอยู่ที่ร้อยละ 9.20-9.45 ต่อปี, Project IRR อยู่ระหว่างร้อยละ 9.32-9.76 ต่อปี, Equity IRR อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 12.46-13.00 ต่อปี และมีระยะเวลาคืนทนุไม่เกิน 8.53 ปี  การลงทนุในโครงการโซลา่ร์สหกรณ์ทัง้ 2 โครงการ จึงมีความ
สมเหตสุมผลในด้านผลตอบแทนจากการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
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ในสว่นความคืบหน้าในการด าเนินโครงการโซลา่ร์สหกรณ์นัน้ ทัง้สองโครงการได้ผา่นการจดัท าประชาคมไปแล้ว ซึง่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในพืน้ท่ีทัง้สองโครงการเป็นอยา่งดี  โดยที่ผา่นมาบริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านการ
ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์มาแล้วเป็นจ านวนหลายโครงการ ได้แก่ 

- โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ กนัหา โซลา่พาวเวอร์ ขนาดก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต์ ท่ีจงัหวดัอดุรธานี 

- โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ ท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา หรือ Solar Roof Top ก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต์ ของ

บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ที่จงัหวดสมทุรสงคราม และบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ที่จงัหวดันนทบรีุ 

- โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ ท่ีจงัหวดัเพชรบรีุ 

นอกจากนีย้งัมีโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่บริษัทได้ด าเนินโครงการให้กบัหนว่ยงานภาครัฐอีกหลายโครงการ อาทิเชน่ 
โรงไฟฟ้าของกองทพัอากาศ ก าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต์, โรงไฟฟ้าของกองทพัเรือ ก าลงัการผลิต 0.85 เมกะวตัต์, โรงไฟฟ้าของ
กระทรวงพลงังาน และโรงไฟฟา้ของโครงการดอยค า เป็นต้น 

ล าดับถัดมา ประธานฯ ได้กล่าวเชิญคุณพรเทพ ตังคเศรณี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) จากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด ร่วมให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทัง้ 2 รายการที่ทางบริษัทจะขออนุมตัิเข้าท า
รายการในครัง้นี ้

 คุณพรเทพ ตงัคเศรณี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ชีแ้จงเก่ียวกบัการเข้าท า
รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ทัง้ 2 รายการ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

• บริษัทจะมีแหลง่รายได้เพิ่มขึน้ท่ีมัน่คง เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) ในระยะยาวเป็น

ระยะเวลา 25 ปี กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

• เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน จากเดิมที่บริษัทมีรายได้หลกัจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และ

ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม ก็จะมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์

เพิ่มขึน้ 

• การลงทุนโรงไฟฟ้าดงักล่าวจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบับริษัท เนื่องจากเป็นการ synergy กับธุรกิจเดิมของ

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟา้อยูแ่ล้ว ท าให้มี Economy of Scale มากขึน้ 

• สร้างประโยชน์ให้กับสภาพแวดล้อมและตอบสนองนโยบายภาครัฐเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสทิธิภาพ 

ข้อด้อยและความเสีย่งของการเข้าท ารายการ 

• ความเสีย่งจากการด าเนินโครงการลา่ช้ากวา่ที่ก าหนด เนื่องจากบริษัทมีก าหนดต้อง SCOD ให้ได้ภายในวนัที่ 

30 ธันวาคม 2559  อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
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แสงอาทิตย์มาแล้วโครงการ อีกทัง้ผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการ (EPC) ก็เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จึงจะสามารถ

ลดความเสีย่งตรงนีล้งได้ 

• ความเสีย่งด้านภาระหนีส้นิ เนื่องจากการเข้าท ารายการนีจ้ะท าให้บริษัทมีเงินกู้ เพิ่มขึน้ประมาณ 360 ล้านบาท 

ซึง่จะท าให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทเพิ่มขึน้ 

• ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ แต่เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจนีอ้ยู่

แล้ว จึงจะสามารถลดความเสีย่งลงได้ 

• ความเสีย่งจากการขอเงินกู้สถาบนัการเงิน เนื่องจากสดัสว่นของเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 85% ท าให้บริษัทมีความ

เสีย่งหากธนาคารไมป่ลอ่ยเงินกู้  หรือได้วงเงินกู้ น้อยกวา่ที่คาดการณ์ไว้ 

• ความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เนื่องจากโครงการมีสดัส่วนเงินกู้ จ านวนมาก อตัราดอกเบีย้ที่

เพิ่มขึน้ก็จะท าให้ความเสี่ยงของโครงการมีเพิ่มขึน้ 

ในสว่นอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการนี ้จะมี IRR ของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ประมาณ 12-13% และ 
Payback Period อยูท่ี่ประมาณ 8 ปีคร่ึง 

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ทัง้ 2 รายการ มี
ความสมเหตสุมผลในด้านผลตอบแทนจากการลงทนุ จึงมีความเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มา
ซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้

 หลงัจากที่ได้กลา่วถึงภาพรวมของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทัง้ 2 รายการ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม
และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คุณธาดา สุขโข ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้

• เหตใุดสดัสว่นคา่ตอบแทนการขายไฟฟา้ให้กบัสหกรณ์ทัง้ 2 สหกรณ์ จึงมีความแตกตา่งกนัประมาณ 20% 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ คา่ตอบแทนการขายไฟฟา้ให้กบัสหกรณ์

จะขึน้อยู่กับข้อตกลงของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งในแต่ละสหกรณ์ก็จะมีรูปแบบการเจรจาที่แตกต่างกัน  อย่างไรก็ดี 

คา่ตอบแทนดงักลา่วจะต้องอยูใ่นกรอบผลตอบแทน IRR ที่บริษัทยอมรับได้ 

• คา่ตอบแทนการขายไฟฟา้ที่จ่ายให้สหกรณ์เป็นการจ่ายเป็นรายปีหรือรายเดือน 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ คา่ตอบแทนการขายไฟฟา้ดงักลา่วจะมี

การจ่ายเป็นรายเดือน 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเข้าสูว่าระเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงันี  ้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังการผลิต 5  
เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสระแก้ว 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิต 
5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสระแก้ว ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งก่อนหน้านี ้และปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและรายงาน
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สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนส าหรับวาระที่ 2  และขอให้ผู้ ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรับบัตร
ลงคะแนน โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวนันี ้

มติที่ประชุม: ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้บริษัทลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิต 5 เม
กะวตัต์ (MW) ในจงัหวดัสระแก้ว ตามที่เสนอทกุประการดงันี ้

เห็นด้วย 2,471,005,185 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไมม่ี-    

 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 2 ราย รวมเป็นจ านวน 80,709 หุ้น 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ย ี2 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ (MW) ในจงัหวดัสมทุรสงคราม ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งก่อน
หน้านี ้และปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุและรายงานสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนส าหรับวาระท่ี 3  และขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านหรืองดออกเสียง
ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรับบตัรลงคะแนน โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สาม
ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวนันี  ้

มติที่ประชุม: ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) ในจงัหวดัสมทุรสงคราม ตามที่เสนอทกุประการดงันี ้

เห็นด้วย 2,471,005,185 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไมม่ี-    
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตั๋ว
แลกเงนิ (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้  (Bond) ภายใต้วงเงนิรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

ประธานฯ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ด้วยบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุเพื่อใช้ในการลงทนุขยายธุรกิจ การช าระคืนหนี ้
เงินกู้  และ/หรือ ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ที่ครบก าหนดไถ่ถอน รวมถึงใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุโครงการในอนาคต จึงได้จดัท า
รายละเอียดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋แลก
เงิน และ/หรือ หุ้นกู้  ภายใต้วงเงินรวมไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นแล้ว 

ทัง้นี ้เงินทนุท่ีบริษัทได้จากการออกตัว๋แลกเงินจ านวน 500 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559  และการออกหุ้นกู้อีกจ านวน 1,500 ล้านบาท ที่จะขอมติอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นในครัง้นี ้รวมเป็นเงินทนุ 2,000 ล้านบาท จะใช้ส าหรับลงทนุในโครงการตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ สถานที่ 
ก าลังการผลิต 

 (MW) 
จ านวนเงนิ 
 (ล้านบาท) 

1 โรงไฟฟา้โซลา่ร์สหกรณ์ ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.สระแก้ว 5.0 215.0 

2 โรงไฟฟา้โซลา่ร์สหกรณ์  ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.สมทุรสงคราม 5.0 215.0 

3 โรงไฟฟา้ชีวมวล (เวลล์ โคราช) 
ปรับปรุงโรงไฟฟา้ 
และช าระคืนเงินกู้  

จ.บรีุรัมย์ 8.0 217.4 

4 โรงไฟฟา้ชีวภาพ (อรัญ เพาเวอร์ 2) ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.สพุรรณบรีุ 4.0 300.0 

5 โรงไฟฟา้ชีวภาพ (สระยายโสม) ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.สพุรรณบรีุ 4.6 386.8 

6 โรงไฟฟา้ชีวมวล ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.ชลบรีุ 1.0 60.0 
 
 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ สถานที่ 
ก าลังการผลิต 

 (MW) 
จ านวนเงนิ 
 (ล้านบาท) 

7 โรงไฟฟา้ชีวมวล ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.ชยันาท 1.0 60.0 

8 โรงไฟฟา้ชีวมวล ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.นครศรีธรรมราช 1.0 60.0 

9 โรงไฟฟา้ชีวมวล ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.สโุขทยั 1.0 60.0 

10 โรงไฟฟา้ชีวมวล ก่อสร้างโรงไฟฟา้ จ.อดุรธาน ี 1.0 60.0 

11 เงินทนุหมนุเวียนอื่นและโครงการในอนาคต     365.8 

รวม 31.6 2,000.0 
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หมายเหต-ุ ยอดรวม 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ตัว๋แลกเงิน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้  1,500 ล้านบาท 

โดยภายหลงัจากที่บริษัทได้มีการออกตัว๋แลกเงินจ านวน 500 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้อีกจ านวน 1,500 ล้านบาท จะ
ท าให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้เป็น 1.82 เทา่ จากเดิมอยูท่ี่ 0.28 เทา่ 

คุณธาดา สุขโข ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้

• เงินลงทนุของโรงไฟฟา้ชีวมวล ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ จ านวน 60 ล้านบาท รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแล้วหรือไม่ 

ตอบข้อซักถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า เงินลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟา้ชีวมวล ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ จะเป็นการลงทนุในสดัสว่น 1:1 กลา่วคือ เป็นเงินลงทนุของบริษัท 1 สว่น 

จ านวน 60 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินอีก 1 สว่น  สรุปแล้วโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ก าลงัการผลิต 1 

เมกะวตัต์ จะใช้เงินลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 120 ล้านบาท 

• โรงไฟฟ้าชีวมวล เวลล์ โคราช ซึ่งใช้เงินลงทุนจ านวน 217 ล้านบาท มีสดัส่วนของการใช้เงินระหว่างการปรับปรุง

โรงไฟฟา้และการช าระคืนเงินกู้ เป็นอยา่งไร 

ตอบข้อซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า เงินลงทนุของโรงไฟฟ้าชีว

มวล เวลล์ โคราช จ านวน 217 ล้านบาท จะใช้ส าหรับการปรับปรุงโรงไฟฟ้าประมาณ 50 ล้านบาท และการช าระคืน

เงินกู้ประมาณ 150 กวา่ล้านบาท 

• หลงัจากที่บริษัทออกหุ้นกู้ซึง่ท าให้ D/E อยูท่ี่ 1.82 เทา่แล้ว ในอนาคตจะมีโอกาสเพิ่มทนุอีกหรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทมี PPA อยู่ทัง้หมด 45.3 เมกะวตัต์ ซึ่งยงัตอบไม่ได้ว่าบริษัทจะได้

โครงการมาอีกจ านวนเทา่ไร  แตท่ัง้นี ้บริษัทมีรูปแบบทางการเงินท่ีสามารถรองรับการลงทนุได้ถึง 70 เมกะวตัต์ โดยที่

ยงัไมต้่องมีการเพิ่มทนุ  อยา่งไรก็ดี หากบริษัทมีโครงการลงทนุเพิ่มขึน้อีกเทา่ตวัเป็น 100 เมกะวตัต์ และเป็นโครงการ

ที่บริษัทมองว่ามีผลตอบแทนที่ดี มี IRR สงูกว่า 10 เปอร์เซนต์ บริษัทก็มีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุน เนื่องจากหากใช้

เงินกู้ ก็จะท าให้สดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกินกวา่ 1 : 3  จึงสรุปได้วา่หากบริษัทมีโครงการลงทนุ ณ ระดบั 50-70 เมกะวตัต์ 

ก็จะยังไม่มีการเพิ่มทุน  แต่ถ้าหากบริษัทมีโครงการลงทุนมากกว่า 70 เมกะวัตต์ ก็จะมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุน  

ยกเว้นหากบริษัทได้รับ PPA เพิ่มขึน้ในโครงการโซลา่ร์ราชการ-สหกรณ์ ก็จะยงัไมต้่องเพิ่มทนุ เนื่องจากบริษัทสามารถ

ขออตัราเงินกู้ จากสถาบนัการเงินได้ในสดัส่วน 20:80 หรืออาจจะถึง 15:85 ได้ โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานที่จะได้รับ

อตัรารับซือ้ไฟในอตัราเดิม 

• เหตุใดการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต์ ซึ่งใช้เงินลงทุนต่อโครงการประมาณ 120 

ล้านบาท จึงมีความแตกตา่งกนัมาก เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงไฟฟา้รายอื่นๆ เช่น โรงไฟฟา้ของ TPCH ก าลงัการผลติ 10 

เมกะวตัต์ ซึง่ใช้เงินลงทนุประมาณ 700 กวา่ล้านบาท หรือเฉลีย่แล้ว 70 กวา่ล้านบาทตอ่ 1 เมกะวตัต์ 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า การลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะแบ่งขนาดก าลงัการผลิตออกเป็นการ

ลงทุนในโครงการขนาดเล็ก และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งทัง้สองประเภทจะมีอตัรา FiT ไม่เท่ากัน โดย

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงัการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวตัต์จะได้ FiT อยู่ที่ 5.84 บาทต่อหน่วย ขณะที่โรงไฟฟา้

ของ TPCH จะมีอตัรา FiT อยูท่ี่ 4.54 บาทตอ่หนว่ย อยา่งไรก็ดี การลงทนุโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่จะท าให้เกิด Economy 

of Scale ซึ่งจะท าให้มีผลตอบแทน IRR อยู่ที่ประมาณ 14%  ขณะที่ IRR ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงั
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การผลิต 1 เมกะวตัต์ ของบริษัทก็มี IRR อยู่ที่ประมาณ 14-15% เช่นเดียวกัน  โดยอตัรา FiT ดงักล่าว เป็นอตัราที่ 

กกพ.ได้มีการค านวณอตัราที่เหมาะสมส าหรับการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละประเภทไว้แล้ว ไม่เช่นนัน้

ผู้ประกอบการก็จะมีการลงทนุแตใ่นเฉพาะโครงการใหญ่ๆ 

 

โดยวนันีจ้ะเห็นได้ว่า PPA ที่บริษัทซือ้จากเวลล์ โคราช ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 36 เมกะวตัต์ที่ภาคใต้ซึ่งมีอตัราซือ้ขายไฟอยู่ที่ประมาณ 3.10 บาทต่อหน่วย ขณะที่เวลล์ 

โคราช อยู่ที่ 4.54 บาทต่อหน่วย เพียงแต่วา่ต้นทนุวตัถดุิบอาจจะไมเ่ท่ากนั ซึ่งเป็นเร่ืองของการบริหารจดัการในการท่ี

จะได้มาซึ่ง Stock ของวตัถดุิบในราคาที่สมเหตสุมผล และเป็นราคาที่ไม่แปรผนัมากในระยะยาว ซึ่งทางผู้บริหารก็

ก าลงัด าเนินการอยู ่และทกุคนพยายามท างานอยา่งหนกัเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ และมีผลตอบแทนตามที่ตัง้ความหวงัไว้  

ในส่วนโครงการโซล่าร์ราชการ บริษัทก็มีความมัน่ใจว่าจะสามารถเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่จะเร่ิม SCOD ที่แม่

กลอง โดยบริษัทคาดหวงัว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม และเร่ิมขายไฟได้ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 

2559 เป็นต้นไป 

คุณยุทธนา วาฤทธ์ิ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้

• อรัญ เพาเวอร์ 2 ซึง่ใช้เงินลงทนุ 300 ล้านบาท รวมที่ดินด้วยหรือไม ่ และอรัญ เพาเวอร์ 1 ใช้เงินลงทนุเทา่ไหร่ 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ เงินลงทนุของอรัญ เพาเวอร์ 2 จ านวน 300 ล้านบาท รวมคา่ที่ดินแล้ว  สว่นอรัญ 

เพาเวอร์ 1 ใช้เงินลงทนุประมาณ 400 ล้านบาท 

• ทัง้อรัญ เพาเวอร์ 1 และอรัญ เพาเวอร์ 2 ตา่งมีก าลงัการผลติเทา่กนัท่ี 4 เมกะวตัต์ เหตใุดจึงซือ้อรัญ เพาเวอร์ 2 ได้ถกู

กวา่ 

ตอบข้อซักถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตอนที่บริษัทซือ้อรัญ เพาเวอร์ 1 เป็นราคาที่รวม PPA ของอรัญ เพาเวอร์ 2 

แล้วแต่ยังไม่รวมงบลงทุนก่อสร้าง  หรือรวมแล้วเท่ากับว่าบริษัทใช้เงินลงทุนส าหรับอรัญ เพาเวอร์ 1 และอรัญ 

เพาเวอร์ 2 รวมกนัประมาณ 700 ล้านบาท 

• อรัญ เพาเวอร์ 1 ซึง่ยงัเดินเคร่ืองผลติไมค่รบ 4 เมกะวตัต์ จะปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัอรัญ เพาเวอร์ 1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมีแผนปรับปรุงให้

สามารถเดินเคร่ืองผลติได้ครบ 4 เมกะวตัต์ ในเดือนตลุาคม 2559 

คุณธาดา สุขโข ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้

• อยากให้ผู้บริหารชีแ้จงความคืบหน้าของการปรับปรุงโรงไฟฟา้ตา่งๆ ทัง้ในสว่นโรงไฟฟา้ชีวภาพและชีวมวล ที่บริษัทได้

เข้าไปลงทนุในช่วงที่ผา่นมา 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงรายละเอียดความคืบหน้าของการปรับปรุงโรงไฟฟา้ตา่งๆ ดงันี  ้

- โรงไฟฟ้าชีวมวล เวลล์ โคราช ก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ ซึ่งบริษัทได้เข้าไปลงทนุในช่วง 2-3 เดือนที่ผา่นมา 

ปัจจบุนัด าเนินการการปรับปรุงเสร็จเกือบทัง้หมดแล้ว โดยมีก าหนดการเดินเคร่ืองผลติไฟในวนัท่ี 1 กนัยายน 

2559 
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- โรงไฟฟ้าชีวภาพ อรัญ เพาเวอร์ 1 ก าลงัการผลิต 4 เมกะวตัต์ ที่ได้มีการพาผู้ ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงไฟฟา้เมื่อ

เดือนมิถนุายนท่ีผา่นมา คาดวา่จะปรับปรุงแล้วเสร็จและสามารถเดินเคร่ืองผลติได้เต็ม 4 เมกะวตัต์ ในเดือน

ตลุาคม 2559 

- โรงไฟฟ้าชีวภาพ เศรษฐีสพุรรรณ ก าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต์ ได้ท าการติดตัง้เคร่ืองจักรใหม่แล้ว และอยู่

ระหวา่งการ Commissioning โดยคาดวา่จะปรับปรุงแล้วเสร็จทัง้หมดในช่วงสิน้เดือนกนัยายน 2559 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตรา
สารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้  (Bond) ภายใต้วงเงินรวม
ไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท พร้อมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ด้ังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของตราสารหนีท้ี่จะออกในแต่ละ
คราว เช่น อาย ุมลูค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย  การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี ้และ/หรือ นายทะเบียนตราสารหนี ้เป็นต้น การลงนามในสญัญาและเอกสารตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง และการขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

 โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนส าหรับวาระที่ 4  และขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านหรืองดออกเสียงยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทรับบัตรลงคะแนน โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวนันี ้

มติที่ประชุม: ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋
แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้ นกู้  (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท พร้อมทัง้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนีด้งักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของตราสารหนีท้ี่จะออกในแตล่ะคราว เช่น อาย ุมลูค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายตอ่
หน่วย อตัราดอกเบีย้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย  การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี ้และ/
หรือ นายทะเบียนตราสารหนี ้เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการขออนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ตามที่เสนอทกุประการดงันี ้

เห็นด้วย 2,471,005,185 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี -ไมม่ี-    

 
วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ไมม่ีการเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณา 
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการประชุมในวันนีก็้ได้ด าเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ซึ่งผู้ ถือหุ้นก็ได้
รับทราบค าชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ รวมถึงได้ลงมติในเร่ืองที่มีอยูใ่นท่ีประชมุทกุเร่ืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนปิดประชมุในวนันี ้ขอ
เชิญนายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงภาพรวมของการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของ
บริษัท และขอเชิญผู้ ถือหุ้นท่ีมีข้อซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมร่วมซกัถามในเร่ืองตา่งๆ 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานวา่ ปัจจุบนับริษัทมีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) แล้วทัง้หมด 
45.3 เมกะวตัต์ ซึง่เป็นโครงการท่ี COD แล้ว 9 โครงการ 19.7 เมกะวตัต์ และเป็นโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 11 โครงการ 
25.6 เมกะวตัต์  โดยหากแบง่ตามประเภทของโรงไฟฟา้แล้ว จะแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

ประเภทโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
    - ขายไฟแล้ว 5.2 เมกะวตัต์ 
    - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 10  
      เมกะวตัต์ 
 
    รวม PPA 15.2 เมกะวัตต์ 

a. โรงไฟฟา้ กนัหา โซลา่พาวเวอร์ ก าลงัการ
ผลติ 2 เมกะวตัต์ จ.อดุรธานี  

b. โรงไฟฟา้ โซลา่ร์โกกรีน ก าลงัการผลติ 1 
เมกะวตัต์ จ.สมทุรสงคราม  

c. โรงไฟฟา้ เพาเวอร์ วี กรีน ก าลงัการผลติ 
1 เมกะวตัต์ จ.นนทบรีุ 

d. โรงไฟฟา้ เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ จ.เพชรบรีุ 

e. โรงไฟฟา้ พีวี กรีน ก าลงัการผลติ 1  
เมกะวตัต์ จ.เพชรบรีุ (*** บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 19.99  หรือเทา่กบั 0.2 MW) 

f. โรงไฟฟา้โซลา่ร์สหกรณ์ ก าลงัการ
ผลติ 5 เมกะวตัต์ จ.สมทุรสงคราม  

g. โรงไฟฟา้โซลา่ร์สหกรณ์ ก าลงัการ
ผลติ 5 เมกะวตัต์ จ.สระแก้ว 

 
* บริษัทตัง้เปา้จะเร่ิมขายไฟในเดอืน
พฤศจิกายน 2559 * 

 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
    - ขายไฟแล้ว 6.5 เมกะวตัต์ 
    - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 8.6  
      เมกะวตัต์ 
 
    รวม PPA 15.1 เมกะวัตต์ 

2.1 โรงไฟฟา้ เศรษฐีสพุรรณฯ ก าลงัการผลติ 
2 เมกะวตัต์ จ.สพุรรณบรีุ 

2.2 โรงไฟฟา้ อรัญ เพาเวอร์ 1 ก าลงัการผลติ 
4 เมกะวตัต์ จ.สพุรรณบรีุ 

2.3 โรงไฟฟา้ นวรัตน์ฯ ก าลงัการผลติ 1  
เมกะวตัต์ จ.บรีุรัมย์ (*** บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 51.00  หรือเทา่กบั 0.5 MW) 

 
* ทัง้ 3 โครงการอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง
ให้สามารถผลติได้เตม็ก าลงัการผลติ * 

2.4 โรงไฟฟา้ อรัญ เพาเวอร์ 2 ก าลงัการ
ผลติ 4 เมกะวตัต์ จ.สพุรรณบรีุ 

2.5 โรงไฟฟา้ สระยายโสม ก าลงัการ
ผลติ 4.6 เมกะวตัต์ จ.สพุรรณบรีุ 

 
* ทัง้ 2 โครงการ มีก าหนด SCOD 
ในเดือนมิถนุายน 2560 * 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
    - ขายไฟแล้ว 8 เมกะวตัต์ 
    - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 7  
      เมกะวตัต์ 
 
    รวม PPA 15 เมกะวัตต์ 

3.1 โรงไฟฟา้ เวลล์ โคราช ก าลงัการผลติ 8 
เมกะวตัต์ จ.บรีุรัมย์ 

 
* อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง โดยตัง้เปา้จะ
เร่ิมขายไฟในวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 * 

3.2 โรงไฟฟา้ชีวมวล ก าลงัการผลติ 1 เม
กะวตัต์ จ านวน 7 โครงการ 

 
* มีก าหนด SCOD เร่ิมตัง้แตปี่ 
2560 เป็นต้นไป * 
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ในสว่นโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนอื่นๆ ที่ภาครัฐเตรียมเปิดรับซือ้ประมาณ 1,000 เมกะวตัต์ ซึ่งบริษัทอยูร่ะหวา่ง
เตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอโครงการประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน, โครงการ Competitive bidding ชีวภาพ-ชีวมวล 
และโครงการโซลา่ร์ราชการ-สหกรณ์ 

คุณยุทธนา วาฤทธ์ิ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• ตามที่มีการประกาศตัง้แตต้่นปีวา่ ปีนีบ้ริษัทตัง้เปา้จะมี 50 เมกะวตัต์ ยงัยืนยนัอยูห่รือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า จริงๆ แล้วเป้าหมายของบริษัทคือ ในปี 

2559 บริษัทตัง้เป้าจะมี PPA มากกว่า 30 เมกะวตัต์ และภายใน 3 ปี ตัง้เป้าไว้ที่ 100 เมกะวตัต์  ส าหรับในปีนีจ้ะมี

โอกาสถึง 50 เมกะวตัต์หรือไม ่ก็ขึน้อยูก่บันโยบายการเปิดรับซือ้จากภาครัฐ รวมถึงจ านวนโครงการท่ีบริษัทจะสามารถ

ยื่นค าขอ และโอกาสในการจบัสลากได้ในโครงการโซลา่ร์ราชการ-สหกรณ์ โดยบริษัทคาดหวงัวา่นา่จะท าได้มากกวา่ใน

ปัจจบุนั 

• โรงไฟฟ้าชีวภาพส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งตัง้อยู่ที่สพุรรณบรีุมีการรับน า้วีแนสมาจากโรงน า้ตาลมิตรผลทัง้หมด อยาก

ทราบวา่ปริมาณของน า้วีแนสจะเพียงพอกบัโรงไฟฟา้ชีวภาพท่ีบริษัทก าลงัจะสร้างใหมด้่วยหรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทได้มีการพดูคยุและเจรจากบัโรง

น า้ตาลมิตรผล ซึง่ได้เห็นภาพของธุรกิจวา่ ภายใน 5 ปีนีจ้ะยงัมีปริมาณน า้วีแนสเพียงพอ เนื่องจากโรงน า้ตาลมิตรผลมี

บ่อสต็อคน า้วีแนสอยู่ประมาณ 5 แสนคิว และปริมาณน า้วีแนสจากกระบวนการผลิตปกติอีกประมาณ 5 แสนคิว เมื่อ

เทียบกบัความต้องการปริมาณน า้วีแนสที่โรงฟา้ชีวภาพของบริษัทต้องใช้งานประมาณ 1 พนัคิวตตอ่วนั จึงท าให้บริษัท

มีปริมาณน า้วีแนสเพียงพอส าหรับการใช้งานทัง้ปี และในอนาคตเมื่อโรงไฟฟา้ชีวภาพใหม่มีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 

ก็จะต้องมีการใช้ปริมาณน า้วีแนสมากขึน้  โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา R&D เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเชือ้

แบคทีเรียที่สามารถผลิตก๊าซได้มาก มีซลัเฟอร์น้อย เพื่อให้เป็นเชือ้ท้องถ่ินที่ผลิตแก๊สได้เยอะๆ  โดยในช่วง 1-2 ปีนีจ้ะ

เร่ิมเห็นทิศทางที่ชดัเจนขึน้ 

• บริษัทได้มีการท าสญัญากบัโรงน า้ตาลมิตรผลหรือไม ่รายละเอียดเป็นอยา่งไร 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า จากที่ได้มีการพดูคยุกบัทางโรงน า้ตาล

มิตรผล สิ่งที่มิตรผลค านึงถึงก็คือเร่ืองการจดัการดแูลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่จะเข้าไปขอน า้วีแนสจะต้องมีแผนด้าน

การท า CSR และการดแูลน า้ที่เข้าและออกจากโรงไฟฟา้  ทางบริษัทจึงได้น าเสนอแผนด าเนินการให้โรงน า้ตาลมิตรผล

พิจารณา ซึ่งทางมิตรผลก็เห็นด้วยกบัแนวทางที่บริษัทได้ด าเนินการ ท าให้โรงน า้ตาลมิตรผลยินดีที่จะสนบัสนนุน า้วีแน

สให้บริษัทตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยจะมีการท าสญัญากนัแบบปีตอ่ปี  และในสว่นผู้ขอน า้วีแนสรายอื่นๆ ซึ่งมี

ขนาดเลก็ มิตรผลจะดนูโยบายเร่ืองการจดัการสิง่แวดล้อมและพิจารณาให้เป็นรายๆ ไป 

• โรงไฟฟา้ชีวมวล เวลล์ โคราช จ.บรีุรัมย์ ใช้วตัถดุิบอะไร และมีเพียงพอหรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ปริมาณวตัถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

เวลล์ โคราช มีเพียงพอ โดยโรงไฟฟ้ามีความต้องการใช้วตัถดุิบประมาณ 350 ตนัต่อวนั ขณะที่บริษัทมีซพัพลายเออร์

ในการจัดส่งวตัถุดิบรอบๆ โรงไฟฟ้ากว่า 10 ราย ซึ่งปัจจุบนับริษัทต้องมีการแบ่งโควต้าในการจัดส่งเฉลี่ยใหกัับซัพ

พลายเออร์ทกุราย เนื่องจากที่จงัหวดับรีุรัมย์มีปริมาณไม้ที่เป็นวตัถดุิบอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
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คุณธาดา สุขโข ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้

• รายได้จากการขายไฟฟา้ในไตรมาส 2 ปี 2559 ซึง่อยูท่ี่ 32.9 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากโรงไฟฟา้แตล่ะประเภท

เทา่ไรบ้าง 

ตอบข้อซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า รายได้จากการขายไฟฟา้ใน

ไตรมาส 2 ปี 2559 แบ่งเป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประมาณ 16 ล้านบาท และรายได้จากโรงไฟฟ้า

ชีวภาพประมาณ 16 ล้านบาท โดยยงัไมม่ีรายได้จากโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลซึง่อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง 

• จากหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่มียอดลกูหนีก้ารค้ามากกวา่ 12 เดือน ประมาณ 12 ล้านบาท อยากทราบวา่เป็น

ลกูหนีอ้ะไร และจะต้องตัง้ส ารองหรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่ว เป็น

ลกูหนีจ้ากบริษัทยอ่ยของบริษัทท่ีมาจากงานก่อสร้างโรงไฟฟา้ซึง่ไมต้่องมีการตัง้ส ารอง โดยแบง่เป็น บริษัท เพาเวอร์ วี 

กรีน จ ากดั 7.4 ล้านบาท และบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 4.3 ล้านบาท โดยทัง้สองบริษัทย่อยจะไม่สามารถช าระหนี ้

ให้กับบริษัทได้จนกว่าจะช าระหนีธ้นาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงท าให้จะเห็นรายการดงักล่าวติดเป็นลกูหนีก้ารค้า

มากกวา่ 12 เดือน ไปตลอดจนกวา่จะได้ช าระหนีธ้นาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

• จากข้อมลูที่ระบวุา่บริษัทมี PPA อยู ่45.3 เมกะวตัต์ ตวัเลขดงักลา่วเป็น Maximum Capacity หรือเป็นยอด PPA จริง

ทัง้หมด 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ตวัเลขดงักลา่วเป็นก าลงัการผลิตตาม 

PPA  แต่ทัง้นี ้ในสว่นโครงการชีวมวลนัน้จะสามารถมีก าลงัการผลิตมากกว่า PPA ได้ เช่น โครงการที่เวลล์ โคราช มี

ก าลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต์ แต่จะขายไฟได้สงูสดุตาม PPA ที่ 8 เมกะวตัต์  สว่นโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนท่ี

เหลือจะมีก าลงัการติดตัง้ตามสญัญา PPA โดยแต่ละโรงไฟฟ้าก็จะมีการใช้ Internal Load ภายใน เช่น โรงไฟฟ้า

ชีวภาพจะตัง้ประมาณการของ Internal Load ไว้ที่ไมเ่กิน 10% 

คุณบัณฑติ นุกรณ์นวรัตน์ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มข้ีอซกัถามดงันี ้
 

• โครงการพลงังานลมมีความคืบหน้าอยา่งไรบ้าง 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ในสว่นการพฒันาโครงการพลงังานลม

นัน้ บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค ่จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 15 เพื่อท าการศกึษาพลงังานลมในพืน้ที่

จงัหวดันครราชสีมา โดยได้มีการตัง้เสาวดัลมในระดบัความสงู 120 เมตร และ 135 เมตร มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี 

เพื่อเก็บข้อมลูลม  ซึ่งปัจจุบนับริษัทก็ได้มีการลงพืน้ที่เพื่อดใูนเร่ืองของสภาพพืน้ที่ ความเร็วลม รวมถึงการจดัเตรียม

เอกสาร โดยหากภาครัฐเปิดให้ยื่นค าขอในสว่นโครงการด้านพลงังานลมเมื่อไร  ทางทริปเปิล้ เอส อีโค่ ก็จะยื่นค าขอ

ทนัทีโดยมีก าลงัการผลติในระดบัหลายร้อยเมกะวตัต์ 

• บริษัทมีแนวทางการเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟา้ขยะอยา่งไรบ้าง 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า จากภาพรวมโครงการโรงไฟฟ้าขยะ

ทัง้หมด 500-600 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าขยะที่เปิดรับซือ้จะมีอยู ่2 สว่น คือ โรงไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรม 50 เมกะวตัต์ 
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และโรงไฟฟ้าจากขยะชมุชน 100-130 เมกะวตัต์  โดยโรงไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรมจะเปิดให้ยื่นค าขอก่อนในเร็วๆ นี ้

ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการ  สว่นโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน บริษัทอยู่ระหว่าง

การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทัง้ในเร่ืองความพร้อมของ Feed, ท่ีดิน, ขยะ รวมถึงการวิเคราะห์โครงการ โดย

บริษัทมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยศกึษาการวิเคราะห์โครงการ ซึ่งปัจจุบนัได้มีการศกึษาโครงการใน 3 จงัหวดั เพื่อน าข้อมลู

มาจดัท าเป็นรายงานน าเสนอให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินสง่ข้อมลูให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความพร้อมของ

จงัหวดั เพื่อบรรจอุยูใ่นลสิต์รายช่ือจงัหวดัที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

คุณธาดา สุขโข ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้

• โรงไฟฟ้าชีวมวล เวลล์ โคราช ก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ก าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ใช้

เทคโนโลยีการผลติประเภทใด 

ตอบข้อซกัถาม : นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าชีวมวล เวลล์ โคราช 

ใช้เทคโนโลยีระบบ Stream Turbine ซึ่งลกัษณะการท างานของโรงไฟฟ้าจะมีเตาเผาเพื่อท าความร้อนให้น า้กลายเป็น 

Stream ก่อนน า Stream ไปเดินเคร่ืองผลิตไฟฟา้  ขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวล ก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต์ จะใช้เทคโนโลยี

ระบบ Gasification ซึ่งลกัษณะการท างานของโรงไฟฟ้าจะเป็นการท าความร้อนเพื่อให้เกิดแก๊ส แล้วน าแก๊สไปที่ Gas 

Engine เพื่อเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  อย่างไรก็ดี ในสว่นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต์ ซึ่งยงั

ไม่ครบก าหนด SCOD เนื่องจากขาดความพร้อมทางด้านสายสง่ ระหว่างนีบ้ริษัทจะท าการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่

เหมาะสมควบคูไ่ปพร้อมกนัระหวา่งการรอ SCOD 

• โรงไฟฟา้ชีวมวล ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ จะสามารถ SCOD ได้ทนัตามก าหนดหรือไม ่

ตอบข้อซักถาม : นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ผู้ อ านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชีแ้จงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการเตรียมพืน้ที่ก่อสร้าง และการขอใบอนญุาตก่อสร้างต่างๆ อาทิเช่น รง.4  รวมถึงเร่ืองการคดัเลือกเทคโนโลยี

ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการสรุปรายละเอียดของสญัญา เนื่องจากที่ผ่านมามีการอพัเดทเทคโนโลยีในบางสว่นเพื่อให้มีการใช้

งานเหมาะสมกบัวตัถดุิบมากขึน้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า  โดยบริษัทได้มีการน าสง่ความก้าวหน้าของ

โครงการให้แก่คูส่ญัญาคือการไฟฟา้สว่นภมูิภาคอยา่งตอ่เนื่อง  ทัง้นี ้บริษัทคาดวา่จะสามารถด าเนินการโครงการตา่งๆ 

แล้วเสร็จได้ตามก าหนด  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละ
เวลามาร่วมประชุมในครัง้นี ้และก่อนเดินทางกลบัขอให้ผู้ ถือหุ้นวางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทจะได้เก็บบตัร
ลงคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน ใช้เป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงในอนาคต และกลา่วปิดประชมุ 
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ปิดการประชมุเวลา 16.50 น. 

 
 
 
 
 
   (นายภาณ ุ ศีติสาร) 
           ประธานกรรมการบริษัท 
 

 รับรองถกูต้อง 
 
  

    (นายอภิสทิธ์ิ  จิรทฬัหกานต์) 
           เลขานกุารบริษัท 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


