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            สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

ของ 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 
วันเวลาและสถานที่ : วนัท่ี 27 เมษายน 2560  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
 : ห้องประชมุวิภาดา ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขท่ี 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน  
  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม   :   นายภาณ ุศีติสาร     ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม :   นางสาวกนกอร ศรีบญุช ู  เลขานกุารบริษัท 
 

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

 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
1. คณุอิสสรา เพชรเหมือน 

 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางสาวกนกอร ศรีบญุช ู  เลขานกุารบริษัท 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 

นางสาวกรรณิการ์ เอีย้พิน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้กลา่วชีแ้จงข้อมลูที่เก่ียวข้องในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดงันี ้
  
• จากการรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดย

วิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 มีผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับสทิธิเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จ านวน 7,918 ราย รวม

เป็นจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจ านวน 4,432,619,012 หุ้น 

• การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในครัง้นี ้มีวาระการประชุมรวมทัง้สิน้ 8 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสียงจ านวน 7 

วาระ และวาระพิจารณารับทราบจ านวน 1 วาระ ดงัรายละเอียดที่ปรากฎตามหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายแล้วก่อนการประชมุ 
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• ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนกระท าโดยการลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนเฉพาะวาระการประชมุที่เป็นการพิจารณาอนมุตัิและวาระรับรองรายงานการประชมุ  โดยผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง พร้อมลงนามก ากบัในบตัรลงคะแนน 

• ในการอภิปราย เพื่อให้บริษัทสามารถบนัทึกรายงานการประชุมได้อย่างถกูต้อง ให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะอภิปรายกลา่วแสดง 

ช่ือและนามสกลุ ให้ที่ประชมุทราบ แล้วจึงอภิปรายในเนือ้หาตามวาระนัน้ๆ โดยก่อนจะมีการลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะ

เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

• ในการนบัคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้ แสดงความคิดเห็นคดัค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุม

เห็นชอบหรืออนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  และกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนคดัค้าน

หรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแสดงตนและสง่บตัรลงคะแนนให้แกเ่จ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าคะแนนเสยีงที่ไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือจากบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน  และภายหลงัการประชุมเสร็จสิน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทัง้หมดไว้บนโต๊ะ 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. นายกมัพล  ตติยกวี  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
6. นายสวุิทย์   สงิหจนัทร์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพิทยาธร   มฤทสุาธร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท  กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

ล าดบัตอ่มา เป็นการกลา่วแนะน าผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
1. คณุอิสสรา  เพชรเหมือน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าที่ลงทะเบียนและ
ตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมีคุณจริยวดี บุบผา อาสาสมัครจากผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการ
ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
 

ตอ่จากนัน้ นางสาวกรรณิการ์ได้กลา่วเรียนเชิญนายภาณ ุศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และด าเนินการประชมุตามวาระท่ีได้แจ้งให้ทราบตามหนงัสอืเชิญประชมุ 
 

นายภาณ ุศีติสาร ท าหน้าที่เป็นประธานการประชมุ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ในครัง้นี ้และได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามระเบียบข้อบงัคบับริษัท ข้อ 42 ก าหนดให้การประชมุผู้ ถือหุ้น จะต้อง
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวน
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ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ส าหรับการประชมุในวนันี ้จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 4,432,619,012 หุ้น ณ เวลาเร่ิมการประชมุ 
 

• มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวนทัง้สิน้ 34 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 586,468,365 หุ้น 
• มีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวนทัง้สิน้ 70 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1,690,425,550 หุ้น 

 

ดงันัน้ รวมแล้วถือว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 104 ราย คิดรวมเป็นจ านวนหุ้น
เท่ากบั 2,276,893,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.37 ซึ่งมากกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เร่ิมการประชมุเพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้
 
 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2559 ตาม
รายละเอียดในส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้แสดงไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 ที่ได้น าส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชุมแล้ว จากรายละเอียดของรายงาน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่มีการบนัทกึสาระส าคญัไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน
ตามมติของที่ประชมุ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดงักลา่ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มี ผู้ ใดซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 โดยมติของวาระนีจ้ะต้อง
ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,285,352,015 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
 
 

วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 ดงัรายละเอียดตามที่
ปรากฎในซีดีรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายแล้วก่อนการประชมุ ส าหรับวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการ
ลงคะแนนเสียง โดยมอบหมายให้นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยนายพระนายได้รายงานสรุปภาพรวมและผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 ดงันี ้

ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลกั โดยธุรกิจแรก คือ ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม (Power Supply and Monitoring Solution) ซึง่แบง่ออกเป็นธุรกิจยอ่ยคือ 
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- ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) เป็นธุรกิจแรกเร่ิมของบริษัท โดยประกอบด้วยระบบส ารอง

ไฟฟา้กระแสตรง และระบบส ารองไฟฟา้กระแสสลบั ซึง่เป็นระบบที่จะแปลงไฟฟา้ส าหรับจ่ายให้กบัอปุกรณ์

สื่อสารโทรคมนาคม ระบบไอทีเน็ตเวิร์ค รวมไปถึงระบบดาต้าเซ็นเตอร์ โดยบริษัทสามารถออกแบบโซลชูัน่

ทางด้านไฟฟา้ให้กบัอปุกรณ์เหลา่นีท้ัง้หมด 

- ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)  ระบบนี ้

สามารถตรวจวดัระบบไฟฟ้าได้ทัง้หมดโดยเฉพาะในสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าการและอยู่ห่างไกล ซึ่ง

จะต้องมีระบบนีเ้ข้าไปตรวจวดัจดัการเพื่อดวู่า Site นัน้ๆ มีเหตกุารณ์ผิดปกติเกิดขึน้หรือไม่ และสามารถดู

ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้  โดยบริษัทมีวิศวกรออกแบบทัง้ทางด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟท์แวร์เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานของลกูค้าแตล่ะราย 

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewable Energy)  เป็นระบบพลงังานทดแทนตา่งๆ ซึ่งบริษัทจะ

ท าการออกแบบระบบพลงังานทดแทนท่ีเหมาะสมให้กบัลกูค้า ไมว่า่จะเป็นโซลา่ร์เซลล์, Wind Turbine เพื่อ

เป็นแหลง่จ่ายไฟให้กบัไซต์นัน้ๆ 

- ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) เป็นธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการประหยดั

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

Heat Pump 

- บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแทน (EPC Services) โดย

ปัจจุบันบริษัทรับออกแบบทัง้ในส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ โรงไฟฟ้า

พลังงานชีวมวล รวมถึง MSW หรือโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งบริษัทสามารถน าเสนอโซลูชั่นด้าน EPC ส าหรับ

โรงไฟฟา้พลงังานทดแทนได้อยา่งครบวงจร 

ธุรกิจหลกัที่สอง คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ่งเป็นการลงทนุผ่านบริษัทย่อย ครอบคลมุพลงังานทดแทนทัง้ 3 
ด้าน คือ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานชีวภาพ และพลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

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

Item Project Holding MW Type COD 

1 KSP, อดุรธาน ี 100 % 2.00 Adder 8 10 บาท/ปี 2011 

2 SGG, สมทุรสงคราม 100 % 1.00 FiT 6.16/บาท /25 ปี 2014 

3 PWG, นนทบรีุ 100 % 1.00      FiT  6.16 /บาท 25/ปี 2014 

4 PVG, เพชรบรีุ 20 % 1.00      FiT 6.16/บาท 25/ปี 2014 

5 PSTC, เพชรบรีุ 100 % 1.00 FiT 5.66 บาท /25 ปี 2015 

6 PSTE 2, สมทุรสงคราม 100 % 5.00 FiT 5.66/บาท 25/ปี 2016 

7 PSTC, สระแก้ว 100 % 5.00 FiT 5.66/บาท 25/ปี 2016 
                                             Total Capacity          16 MW 
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2.) โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ (Biogas Power Plant)  มีจ านวน 6  โครงการ ดงันี ้
 

Item Project Holding MW Type COD 

1 NWR, บรีุรัมย์ 51 % 1.00 Adder 0.50/บาท 7/ปี 2012 

2 STS, สพุรรณบรีุ 100 % 2.00 Adder 0.30/บาท 7/ปี 2015 

3 ARW, สพุรรณบรีุ 100 % 4.00 Adder 0.30/บาท 7/ปี 2014 

4 SYS, สพุรรณบรีุ 100 % 4.60 Adder 0.30/บาท 7/ปี 2017 

5 ARW2, สพุรรณบรีุ 100 % 4.00 Adder 0.30/บาท 7/ปี 2018 

6 Kunputpeng, สพุรรณบรีุ      100 % 1.00 Adder 0.50 บาท /7 ปี 2014 

                                  Total Capacity      16.6 MW 
 
 

3.) โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant)  มีจ านวน 8 โครงการ ดงันี ้
 

Item Location Holding MW Type SCOD 

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

2015 

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

2018 

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

2018 

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

2018 

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

2018 

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

2018 

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

2018 

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

2020 

                                                 Total Capacity   15 MW 
 

ส าหรับภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 
เนื่องมาจากมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทนุ แต่หากมองถึงรายได้ที่แยกตามสดัส่วนธุรกิจนัน้ บริษัทจะมี
สดัสว่นจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงัานทดแทนที่เพิ่มขึน้ โดยทิศทางของบริษัทก็จะมุ่งเน้นการขยายการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนมากขึน้  ทัง้นีธุ้รกิจเดิม (Power Supply and Monitoring) ของบริษัทก็จะมีการขยายตวัตามการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านระบบสือ่สารโทรคมนาคมของภาครัฐ และบริษัทวางเปา้หมายเพิ่มสดัสว่นรายได้ของบริษัท ในช่วง 3 ปีข้างหน้า  



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

 

หน้า 15 
 

 

(2560 - 2562 ) จากการเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟา้เข้าซือ้และลงทนุในโครงการพลงังานทดแทนเพิ่มเติม ให้มีก าลงัการผลติรวม 100 
เมกะวตัต์ ครอบคลมุทัง้พลงังานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล และชีวภาพ ซึง่บริษัทคาดวา่ในปี 2560 รายได้จากการขายไฟฟา้จะเตบิโต
ขึน้ ซึ่งจะส่งผลบวกตอภาพรวมรายได้ของบริ ษัท เนื่องจากการบันทึกรายได้จากขายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐนัน้ จะท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทคงที่และไมผ่นัผวนเช่นในอดีต เนื่องจากมีการกระจายความเสีย่ง และไมพ่ึง่พา การเข้าประมลูงานก่อสร้าง
และติดตัง้ระบบไฟฟ้ามากเกินไป  นอกจากนีบ้ริษัท ยงัเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและศกัยภาพด้านการเงิน  เพื่อเข้าร่วม
ประมลูพลงังานทดแทนทกุประเภท (แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล, ชีวภาพ, และขยะ) และวางแผนท่ีจะใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือทาง
การเงิน เพื่อรองรับการขยายตวัของสนิทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะเติบโตอยา่งก้าวกระโดด 
 

คุณกัมพล สุกใส ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• ข้อมลูใน slide หน้าสดัสว่นรายได้ ในสว่นรายได้ที่มาจากโรงไฟฟา้ชีภาพ 7 % นบัเฉพาะที่ COD ในปี 2559  ใช่หรือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า เป็นสดัส่วนรายได้ในธุรกิจจากโรงไฟฟ้า

ชีวภาพของปี 2559 

• จากเปา้หมายทีจ่ะมกี าลงัการผลติรวม 100 เมกะวตัต์ในปี 2561 นัน้ อยากทราบวา่ตวัเลขดงักลา่วเป็น Organic Growth ใช่

หรือไม ่เนื่องจากที่ผา่นมาเป็นการเข้าซือ้กิจการทัง้หมด 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ในสว่นนีเ้ป็นการเข้าขออนญุาตใหมส่ าหรับ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที่คาดว่าจะมีก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้ 25 เมกะวตัต์ เป็นแผนที่จะเข้าร่วมสมัปทาน โซล่าร์

ราชการ และ โซ่ล่าร์สหกรณ์การเกษตร ส าหรับ SPP Hybrid Firm 20 เมกะวตัต์นัน้ มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งสว่นนีจ้ะเร่ิมตัง้แต่ 10 เมกกะวตัต์ - 50 เมกกะวตัต์ เป็น small power plant บางสว่น นอกจากนี ้

ยงัมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้ติดต่อไว้ 3 จงัหวดั ซึ่งแต่ละแห่งทางบริษัทคาดว่าจะยื่นสมัปทานก าลงัการ

ผลติที่ 8 - 10 เมกะวตัต์ ซึง่เป็นเปา้หมาย 100 เมกะวตัต์ ท่ีบริษัทวางเปา้หมายไว้ 

• จากแผนเดิมที่แจ้งไว้เร่ืองโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีจงัหวดัสริุนทร์ จังหวดัอุบลราชธานี และอีกจงัหวดัคือที่ใด ในส่วนนีแ้จ้ง

ข้อมลูได้หรือไม ่
 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ คือจงัหวดัเลย โดยสว่นจังหวดัอื่นๆยงัอยูใ่น

ขัน้ตอนเจรจา 

คุณสกล ซิม้ศรีสกุล รับมอบฉันทะ จากนางเพลิน อ๊อกซู และนางสาวนวลวรรณ โล้กรุด มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• สอบถาม ก าไร ตอ่ 1 เมกกะวตัต์ ตอ่ ปี ส าหรับโรงไฟฟา้แตล่ะประเภท โดยขอให้แจ้งเป็นจ านวนบาทได้หรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มีหลายประเภท ซึ่งก าไรแต่ละประเภทจะไม่

เท่ากนั ซึ่งขออนญุาตตอบเป็นภาพผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ดงันีค้ือ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ IRR ประมาณ 

7-12%, โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลและโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพประมาณ 8 -14%  
 

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
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• สอบถามย้อนไปที่รายงานการประชุมเมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2559 สืบเนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูจากคณุพระนาย

เร่ืองที่บริษัทเข้าซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ ซึ่งรับรู้รายได้ตัง้แต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จะท าให้รายได้บริษัทเพิ่มขึน้อีก 200 

ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกบัข้อมลูตวัเลขที่เกิดขึน้จริงรายได้โรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ และโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ปี 2559 

รวมกันแล้วมีสดัส่วนรายได้อยู่ที่ 14% จากรายได้ทัง้หมด 622 ล้านบาท สรุปว่าโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ และโรงไฟฟ้า

พลงังานชีวมวลมีรายได้อยูท่ี่ 87 ล้านบาท ซึง่จากตวัเลขที่คาดการณ์กบัตวัเลขที่เกิดขึน้มนัแตกตา่งกนัมาก 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า รายได้ 200 ล้านบาท เป็นรายได้ที่บริษัทคาดการณ์ในส่วนของรายได้จากธุรกิจ

โรงไฟฟา้พลงังานทดแทนทกุประเภท 

• ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนมีรายได้ทัง้หมดเทา่ไร 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า รายได้ในสว่นของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในปี 2559 อยู่ที่ 151 ล้านบาท และ
บริษัทได้เข้าท าการปรับปรุงโรงไฟฟ้า ซึ่งเป้าหมายที่ตัง้ไว้ว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 3  เดือน แต่เนื่องจากเจอปัญหา
และอปุสรรคในช่วงระหวา่งการปรับปรุง ท าให้ระยะเวลาการปรับปรุงมากกวา่ที่คาดการณ์ไว้มาก จึงเป็นเหตทุ าให้เกิดความ
ลา่ช้า 
 

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ รับมอบฉันทะ จากนางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• SCOD ที่ไมต่ามก าหนด สามารถยืดระยะเวลาไปได้เทา่ไร 

ตอบข้อซกัถาม : นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ ชีแ้จงว่า ตามสญัญาซือ้ขายไฟจะมีการระบุ
วนัเวลาที่ขายไฟ ซึ่งจะมีสญัญาประเภททางบริษัทเป็นผู้ยื่นค าขอ และอีกประเภทนึงคือโครงการโซลา่ร์สหกรณ์ ภาครัฐจะ
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งในส่วนของบริษัท ไบโอโกกรีน ลกัษณะสญัญาจะเป็นสญัญาในแบบแรก คือเป็นสญัญาที่ทาง
บริษัทเป็นผู้ยื่นขอวนัขายไฟ  เง่ือนไขของสญัญา คูส่ญัญาหรือผู้ขอขายไฟสามารถขอขยาย SCOD ก่อนหน้าวนัครบก าหนด 
SCOD 60 วัน ขัน้ตอนการยื่นก็จะระบุความจ าเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องขอขยายสญัญา ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ครอบคลมุใน
สญัญา หลงัจากนัน้ทางคณะกรรมการจะพิจารณาขยาย SCOD  ตามสิ่งที่ขอและเหตผุลจะอยู่ในช่วง 6 - 12 เดือน ส าหรับ
กรณีที่ไมข่อขยาย SCOD หรือขอขยายไปแล้วแตไ่มเ่สร็จตามก าหนดสญัญาก็จะถกูระบไุว้วา่จะมีการคิดคา่ปรับไมว่า่จะเป็น 
สญัญาใหมห่รือสญัญาเดิม โดยหกัเป็นเปอร์เซนต์จากเงินท่ีวางไว้เป็น bank guarantee ซึง่ขณะนีห้กัอยูท่ี่ 200,000 บาท ตอ่ 
1 เมกะวตัต์ จนแล้วเสร็จ หลงัจาก SCOD ไปอีก 12 เดือน หลงัจากนัน้ถึงจะเป็นเหตใุห้บอกเลกิสญัญา 

• ในสว่นของ Biomass ทัง้ 7 โครงการอยูใ่นชว่ง construction ทัง้หมดใช่หรือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ ชีแ้จงว่า โครงการทัง้ 7 โครงการ วนั SCOD 
ไมเ่ทา่กนั โครงการท่ีจะครบก าหนนด SCOD ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆก็จะมชียันาท ชลบรีุ นครศรีธรรมราช ซึง่นครศรีธรรมราช
ได้ขอขยายวนั SCOD เรียบร้อยแล้ว ชยันาทอยู่ในระหว่างขอขยาย ที่ดินและการประชาคมเรียบร้อยแล้ว สว่นสกลนครกับ
อดุรธานี อยู่ใน SCOD  2562 - 2563 ทกุโครงการยงัอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการทัง้หมด ยงัไม่หมด  SCOD ซึ่งพฒันาการ
ของแตล่ะโครงการจะอยูต่า่งกนั 

• เร่ืองระยะเวลาก่อสร้างอยูท่ี่ประมาณ 1 ปีคร่ึงใช่หรือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัระยะเวลาก่อสร้างอยูท่ี่ 10 -

12 เดือนบนที่ดินประมาณ 15 ไร่ 
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คุณวิสูตร ประยรูพันธ์รัตน์ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ เศรษฐีสพุรรณ กบั อรัญพาวเวอร์ ก าลงัการผลติรวม 6 เมกะวตัต์ ปัจจบุนั COD ครบทัง้ 6 

เมกะวตัต์ แล้วใช่หรือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ โรงไฟฟา้ชีวภาพเศรษฐีสพุรรณ ก าลงัการผลติ 

2 เมกะวตัต์ และเพิ่ง COD ครบ 2 เมกะวตัต์ โดยในช่วงที่บริษัทเข้าลงทนุนัน้มีการ COD ไปก่อนหน้านัน้แล้ว 1 เมกะวตัต์ ซึง่

ได้ปรับปรุง ซือ้ generator ติดตัง้ scrubber แต่บ่อหมกัใช้บ่อเดิม สว่นของ อรัญพาวเวอร์  4 เมกะวตัต์ COD ตัง้แต่ปี 2014 

แตม่ีการปรับปรุงก าลงัการผลติเช่นกนั 

• โรงไฟฟา้เศรษฐีสพุรรณ ได้ท าการ COD 1 เมกะวตัต์ ไปในช่วงใด 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ได้ COD ไปเมื่อช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 

• ตัง้แต ่1 ม.ค. 2560 ถึง ปัจจบุนั มีก าลงัการผลติเพิ่มขึน้ก่ีเมกกะวตัต์ 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ 1 เมกะวตัต์ของโรงไฟฟา้เศรษฐีสพุรรณ 
 

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ รับมอบฉันทะ จากนางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• ข้อมลูใน slide หน้า outlook ขอให้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อมลูการ COD 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ขออธิบายข้อมลูในตารางเพิ่มเติมดงันี ้คือใน
สว่นการ COD 2017 - 2018 นัน้ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 15.20 เมกะวตัต์ ได้ท าการ CDO ไปแล้ว ช่วงเดือนธันวาคม 
จากโรงไฟฟ้าโซล่าร์สหกรณ์ จ านวน 10 เมกะวตัต์ ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ ได้ท าการ COD ไปแล้วจ านวน 6 
เมกกะวตัต์ ในปี 2016 ส าหรับปี 2017 จ านวน 12.60 เมกะวตัต์ มาจากโรงไฟฟา้สระยายโสม กบั โรงไฟฟา้ขนุพดัเพ็ง จ านวน 
5.6 เมกะวตัต์ โรงไฟฟา้นวรัตน์ จ านวน 1 เมกะวตัต์ ซึง่คาดวา่จะขายไฟได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 สว่นท่ีเหลอืโรงไฟฟ้าอรัญ
พาวเวอร์ เฟส 2 จ านวน 4 เมกะวตัต์ คาดวา่จะ COD ในปี 2018 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ขอถือ
วา่ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 
 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบ โดยนางสาวอนงค์ได้รายงานสรุปภาพรวมงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

ผลประกอบการของบริษัทประจ าปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 622 ล้านบาท เติบโตจากปี 2558 138 ล้านบาท โดยมา
จาก ธุรกิจระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) และธุรกิจพลงังานทดแทน ซึ่งในปี 2558 จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และในปี 2559 จะมีโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ และโรงไฟฟ้าพลงัานชีวมวล ท่ีเพิ่มเข้ามา โดยอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 
2559 ต ่ากว่าในปี 2558 เนื่องมาจากมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 2 แห่ง และ
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โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 1 แห่ง ซึ่งยงัไม่สามารถขายไฟฟ้าได้เต็มก าลงัประสิทธิที่มีตามสญัญาซือ้ขายไฟ สง่ผลสะท้อนให้ก าไร
สทุธิของบริษัทในปี 2559 ขาดทนุท่ี 41 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีก าไรอยูท่ี่ 14 ล้านบาท  

ในสว่นงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมอยูท่ี่ 956 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2559 บริษัท
มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้เป็น 3,421 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้มาจาการเข้าลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 2 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงังาน
ชีวมวล 1 แห่ง และการก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 10 เมกกะวตัต์ ในสว่นของด้านหนีส้ิน บริษัทมีหนีส้ินเพิ่มขึน้
ในปี 2559 เนื่องมาจากมีการออกตัว๋แลก (Bill of Exchange : B/E) จ านวน 700 ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้  (Bond) อีกจ านวน 
500 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงโรงไฟฟา้ การก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 10 เมกกะวตัต์  และในสว่น
ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทมีสดัสว่นที่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทนุไปเมื่อต้นปี 2559 ท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเติบโตจาก 543 
ล้านบาท เป็น 1,373 ล้านบาท ในสว่นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ในปี 2558  มีอตัราสว่นอยูท่ี่ 0.8 เทา่ ในขณะท่ี ปี 2559 
มีอตัราสว่นเพิ่มขึน้อยูท่ี่ 1.48 เทา่ 

 

คุณกัมพล สุกใส ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• สอบถามการคิดคา่เสือ่มโรงไฟฟา้กบัอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร ระยะเวลาตา่งกนัหรือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้จงวา่ วา่ระยะเวลาการคิดคา่เสือ่มของ
อปุกรณ์แตล่ะประเภท มีอายทุี่ตา่งกนั เช่น แผงโซลา่ร์เซลล์ ระยะเวลาอยูท่ี่ 25 ปี เคร่ือง Generator ระยะเวลา 20 ปีเป็นต้น  
 

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ รับมอบฉันทะ จากนางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• ขอให้อธิบายข้อมลูเก่ียวกบั SPP Hybrid Firm อีกครัง้ 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm นัน้ 

เป็นนโยบายการรับซือ้ไฟฟา้ที่ทางภาครัฐได้ก าหนดมาใหม ่ส าหรับผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ แบบ SPP Hybrid Firm และผู้ผลติ 

ไฟฟา้ขนาดเลก็มาก แบบ VSPP Semi-Firm โดยมีเปา้หมายการรับซือ้ไฟฟา้ทัง้หมด 569 เมกะวตัต์ เป็นการรับซือ้ไฟฟา้จาก 

SPP Hybrid-Firm จะใช้ส าหรับการเปิดรับซือ้เฉพาะโรงไฟฟ้าใหม ่และขายเข้าระบบเป็น SPP ขนาดมากกวา่ 10 MW แตไ่ม่

เกิน 50 MW โดยสามารถใช้เชือ้เพลิง ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ประเภท ไม่ก าหนดสดัส่วน และใช้ระบบกักเก็บพลงังาน 

(ESS) ร่วมได้ ต้องเป็นสญัญาประเภท Firm กบั กฟผ. เท่านัน้ (เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 100% ในช่วง Peak และ ในช่วง Off-

peak ไม่เกิน 65 % โดยอาจต ่ากวา่ 65% ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่ กกพ.ก าหนด) ห้ามใช้เชือ้เพลิงฟอสซิลมาช่วยในการผลติ

ไฟฟา้ ยกเว้นช่วงการเร่ิมเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ (Start up) มีมิเตอร์ซือ้ขายไฟฟา้จดุเดียวกนั และติดตัง้ Unit Monitoring Meter 

(UMM) โดยจะมีบทปรับท่ีเหมาะสมหากไมส่ามารถจ่ายไฟฟา้ได้ตามสญัญา รวมทัง้ต้องมีแผนการจดัหาเชือ้เพลงิ และต้องมี

แผนการพฒันาเชือ้เพลิงใหมเ่พิ่มเติมในพืน้ที่ร่วมด้วย เช่น การปลกูพืชพลงังาน เป็นต้น มีก าหนดวนัจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิง

พาณิชย์ (SCOD) ภายในปี 2563 โดยให้รับซือ้ไฟฟา้ในลกัษณะ Competitive Bidding ใช้อตัรา FiT เดียวแขง่กนัทกุประเภท

เชือ้เพลงิ โดยโครงการท่ีจ่ายไฟฟา้เข้าระบบในปี 2560 ให้มีอตัราการรับซือ้ 3.66 บาทตอ่หนว่ย 

         สว่นการรับซือ้ไฟฟ้าจาก VSPP Semi-Firm จะใช้ส าหรับการเปิดรับซือ้เฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่ ประเภทเชือ้เพลิงชีวมวล 

ก๊าซชีวภาพ (น า้เสยี/ของเสยี) และก๊าซชีวภาพ (พืชพลงังาน) สามารถใช้ระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS) ร่วมได้ ต้องเป็นสญัญา

ประเภท Firm จ านวน 6 เดือน (เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 100% ในช่วง Peak และ ในช่วง Off-peak ไม่เกิน 65 % โดยอาจต ่า
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กว่า 65% ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่ กกพ.ก าหนด) โดยจะต้องครอบคลมุเดือนที่คาดว่าจะมีการใช้พลงัไฟฟ้าสงูสดุ 4 เดือน 

(มีนาคม - มิถุนายน) และส าหรับ 6 เดือนที่เหลือจะเป็นสญัญา Non-Firm ห้ามใช้เชือ้เพลิงฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า 

ยกเว้นช่วง Start up โรงไฟฟา้ ต้องมีแผนการจดัหาเชือ้เพลงิ และต้องมีแผนการพฒันาเชือ้เพลงิใหมเ่พิ่มเติมในพืน้ท่ีร่วมด้วย 

เช่น การปลกูพืชพลงังาน เป็นต้น มีก าหนดวนัจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในปี 2562 โดยให้รับซือ้ไฟฟา้ใน

ลกัษณะ Competitive Bidding ใช้อตัรา FiT แบง่ตามประเภทเชือ้เพลงิ โดยชีวมวล ในอตัรา 4.24 – 4.82 บาทตอ่หนว่ย ตาม

ก าลงัผลิตติดตัง้ ก๊าซชีวภาพ (น า้เสีย/ของเสีย) ในอตัรา 3.76 บาทต่อหน่วย และก๊าซชีวภาพ (พืชพลงังาน) ในอตัรา 5.34 

บาทต่อหน่วย พร้อมมี FiT สว่นเพิ่มพิเศษ (FiT Premium) 0.30 – 0.50 บาทต่อหน่วย ส าหรับการขายไฟฟ้าในรูปแบบ Firm 

ที่มีระยะเวลาไมเ่กิน 6 เดือน  

• จากตวัเลขงบการเงิน คา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 อยูท่ี่ 146 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่อยูท่ี่ 103 ล้านบาท มา

จากการ Maintenance ใช่หรือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้จงวา่ ไมไ่ด้มาจากการ Maintenance แต่

มาจากโรงไฟฟ้าเวลล์ โคราชที่ปิดปรับปรุง ซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่าย เงินเดือนพนักงาน ค่าเสื่อมต่างๆ แทนที่จะอยู่ต้นทุน

บริหารงานต้องผลกัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไปอยูท่ี่ คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ค รบถ้วน และ
เพียงพอตามหลกับญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,289,475,415 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ 
       ด าเนินงานประจ าปี 2559 
 

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

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทนุอยู่ จึงให้งดการจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,289,475,415 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 22 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วมีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพระนาย กงัวาลรัตน์  นายอณัณพ พุ่มกุมาร และ
นายกัมพล ตติยกวี โดยมีรายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 ที่ได้น าส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

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

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยท าการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และเฉพาะ
ส าหรับการลงมติในวาระนีบ้ริษัทขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดหลงัลงคะแนนโดยทนัทีเพื่อท าการตรวจทานคะแนนเสียงให้
ถกูต้อง โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

คุณปรกธณ แสงนิล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมการลงทุนไทย มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• สอบถามประเด็นการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ หากเกิน 9 ปี บริษัทมีนโยบายอยา่งไร 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัทางบริษัทยงัไม่มีนโยบายในส่วนนัน้ ซึ่งทางบริษัทขอกลบัไปทบทวน ปรึกษา
ก าหนดแนวทางดงักลา่วและจะขอชีแ้จงในโอกาสตอ่ไป 
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• บริษัทมีนโยบายตอ่การต้านคอรัปชัน่หรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า ส าหรับมาตรการตอ่ต้านคอรัปชัน่ 

บริษัทได้ด าเนินการยื่นเจตนารมณ์ เมื่อปี 2559 และได้จดัท านโยบายต่อต้านการคอรรัปชัน่ซึ่งได้ประกาศแล้ว พร้อมกบัได้

จดัท าเอกสารการประเมินตนเองแล้ว โดยอยู่ระหวา่งการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทอนมุตัิในวนัท่ี 

12 พฤษภาคม 2560 แล้ว หลงัจากนัน้จะยื่นเอกสารให้ทางสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยตรวจสอบเก็บผลวา่

บริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วหรือไม่ 
 

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

 

1. นายพระนาย กงัวาลรัตน์  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 2,289,475,415 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายอณัณพ พุม่กมุาร ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 2,289,475,415 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

       3. นายกมัพล ตติยกวี ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
เห็นด้วย 2,289,475,415 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนจากการปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ความระมดัระวงัและกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ และท าการ
เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั หรือใกล้เคียงกบับริษัท  ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ซึง่เป็นอตัราเดิมเทา่กบัในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 
 

2) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 

3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จ 
 

 ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดียวต่อปี โดย
จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หกัด้วยจ านวนค่าเบีย้ประชุมที่จ่ายในปีนัน้ และคงเหลือเป็นจ านวนเงินส าหรับ
จ่ายคา่บ าเหน็จประจ าปี  ทัง้นี ้การจดัสรรสว่นแบง่บ าเหน็จประจ าปี มีดงันี  ้

 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

ประธานกรรมการบริษัท 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15% 15% 

กรรมการบริษัท 10% 10% 

กรรมการตรวจสอบ 10% 10% 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 โดยมติของวาระนีจ้ะต้อง
ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม(2/3)ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,289,476,215 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
  
 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ซึ่งได้ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาการด าเนินงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในปี 2559 ที่
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ผ่านมาแล้วเห็นว่ามีผลงานที่น่าพอใจ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม  อีกทัง้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรือไม่มีสว่นได้เสียกบัธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จ านวน 5 ทา่น ได้แก ่
  1.)  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4521 
  2.)  นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972 
  3.)  นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5659 
  4.)  นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 

5.)  นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3182 
 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 
และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 4 ที่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 
โดยมติของวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี ้

เห็นด้วย 2,289,476,215 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที่ 8    พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 

ไมม่ีการเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• กวา่จะได้ 1 บาท แรกของการขายไฟ มีขัน้ตอนอยา่งไร 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ การสมัปทานจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยันโยบาย
ของภาครัฐ ซึง่ภาครัฐจะต้องมีนโยบายรับซือ้พลงังานทดแทนประเภทตา่งๆ นโยบายสว่นใหญ่จะมีช่วงเวลา 20 - 25 ปี เป็น
พลงังานทดแทนสดัสว่นก่ีเปอร์เซน็ต์ของการใช้พลงังานทัง้ประเทศ เพราะปัจจบุนัทางประเทศไทยน าเข้าพลงังานจาก
ตา่งประเทศ หลงัจากนัน้ก็จะมาแบง่เป็นพลงังานทดแทนประเภทตา่งๆ หลงัจากได้ใบอนญุาต การท่ีจะท าโรงไฟฟา้พลงังาน
ทดแทน ทางบริษัทต้องเตรียมความพร้อมก่อน คือ ความพร้อมด้านเงินทนุ, ความพร้อมด้านเทคโนโลยี, การขอใบอนญุาต, 
การสร้างความเข้าใจกบัชมุชน, ความพร้อมด้านพืน้ท่ีตัง้โรงไฟฟา้  

• ขัน้ตอนใดเป็นขัน้ตอนท่ียากที่สดุ 
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ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ในสว่นของการด าเนินงานนัน้มีความยากทกุ

ขัน้ตอน 

• สญัญาขายไฟฟา้มีอายปุระมาณก่ีปี และหากหมดสญัญาแล้ว ทางบริษัทมีแผนที่จะจดัการกบัท่ีดินอยา่งไร 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ที่ดินตัง้โรงไฟฟา้มี 2 ประเภท คือ ที่ดินซือ้และ
ที่ดินแบบเชา่ระยะยาว ส าหรับท่ีดินที่ซือ้นัน้ ซึง่ในอนาคตระยะเวลาประมาณ 20 - 25 ปี นัน้หากหมดสญัญาทางบริษัทอาจจะ
ผลติไฟฟา้ตอ่ก็ได้แตร่าคาพืน้ฐาน ซึง่ต้นทนุก็ลดลงเช่นกนั  
 

คุณกัมพล สุกใส ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• ความเสีย่งที่จะให้เป็นไปตามเปา้หมาย 100 เมกะวตัต์ โดยทางบริษัทมคีวามเช่ียวชาญด้านวิศวกร แตด้่านเงินทนุนัน้ มี

แนวโน้มที่จะเพิ่มทนุในปี 2017 - 2018 เพื่อให้เป็นไปตามเปา้ เปา้หมาย 100 เมกะวตัต์ หรือไมอ่ยา่งไร   

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนั หนีส้นิสว่นทนุของบริษัทเทา่กบั 1.40 เทา่ ซึง่สามารถสร้างภาระหนีไ้ด้ 1,000 

ล้านบาท ซึง่ก็ขึน้อยูก่บัโรงไฟฟา้ที่เราจะสมัปทานได้ 

• มีแนวโน้มที่จะขายบริษัทลกูหรือไม ่เนื่องจากบริษัทลกูในปัจจบุนัคอ่นข้างเยอะ 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ยงัไมม่ีนโยบาย และการท่ีจะน าบริษัทลกูเข้าตลาดนัน้ก็ยงัไมม่ี เนื่องจากบริษัทลกูด าเนิน
ธุรกิจพลงังานทดแทน ในสว่น partner ยงัไมม่ี แตถ้่ามีโรงไฟฟา้ชีวมวลมลูคา่ 800 ล้านบาท ขายในราคา 600 ล้านบาท บริษัท
อาจจ าเป็นต้องหา partner หรือไมก็่ตัง้บริษัทลกู  
 

คุณวิสตูร ประยรูพันธ์ุรัตน์ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มข้ีอซกัถามดงันี ้
 

• สอบถามเร่ืองการปิดซอ่มที่เกิดความลา่ช้าในปี 2559 จะมเีหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ในปี 2560 นีห้รือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ เมื่อมีการเข้าซือ้กิจการก็จะต้องมีการปรับปรุง 
อาจจะหยุดบางส่วนหรือหยุดระบบทัง้หมด บริษัทก็จะมาตรวจสอบในส่วนของบ่อยังสามารถใช้ได้หรือไม่ ตรวจสอบ 
Scrubber , Generator ซึ่งถ้าเป็นเคร่ืองจักรแบบ OTOP ต้องซือ้ใหม่หมด ซึ่งบริษัทมองช่วงเวลาของการปรับปรุง เท่ากับ 
ช่วงเวลาของการลงทุน เหมือนการลงทุนซือ้เคร่ืองใหม่ วางระบบใหม่ หลงัจากที่มีการปรับปรุงหรือใช้งบประมาณเยอะๆ 
ต่อไปจะเป็นแผน CM ( Corrective Maintenance) และ   PM ( Preventive maintenance)  PM คือ การปรับปรุงตาม
ช่วงเวลา เช่น การถ่ายน า้มนัเคร่ือง ซึง่จะมีรอบของบ ารุง  ซึง่ในปี 2560 ปรับปรุงจะคอ่นข้างน้อย  

 

คุณธนาพร พงษ์ไพบูลย์วัฒนะ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• จากรายงานสดัสว่นรายได้ของบริษัท สดัสว่นรายได้ 70 % มาจากธุรกิจเดิม แตจ่ากการฟังรายงานในขณะนีเ้รามุ่งเน้นมา

ทางโรงไฟฟา้มากกวา่หรือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ทางบริษัทได้เปิดเผยไว้กบัทางตลาดหลกัทรัพย์ ที่บริษัทคาดหวงั
ไว้ จากเดิมธุรกิจพลงังานทดแทนมีสดัสว่นรายได้ที่ 20% ในปี 2559 ส าหรับปี 2560 เราตัง้ไว้ที่ 50% และ ประมาณ 65% ใน
ปี 2561 ซึง่ธุรกิจเดิมเราก็จะยงัคงด าเนินตอ่ไป  

• ตามที่แจ้งวา่พลงังานโซลา่ร์สหกรณ์ ต้องใช้การจบัสลาก ซึง่เทา่กบัวา่แผนงานของบริษัทเป็นการวดัดวง แล้วเปา้หมายที่จะ

ไป มาจากไหน 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การจบัสลากเป็นความเสีย่งทีบ่ริษัทควบคมุไมไ่ด้ แตก็่ยงัมีความคาดหวงัวา่จะได้ 50%  
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• โครงการ Internet Service Provider ทางรัฐมีโครงการท าอินเตอร์เน็ตหมูบ้่านจะท าให้บริษัทมีงานเพิ่มถกูหรือไม่ 

ตอบข้อซกัถาม : นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ โครงการดงักลา่วจะเร่ิมตามหวัเมืองใหญ่ก่อน 
มีสว่นท่ีเป็นระบบส ารองไฟฟา้ประมาณ 3% ซึง่เป็นผลดกีบับริษัท 
 

คุณเกรียงไกร ท านุทัศน์ ตัวแทนของบริษัทหลกัทรัพย์ มีข้อซกัถามดงันี ้
 

• ปีนีท้างบริษัทมีความเสีย่งทีก่งัวลหรือไม ่ 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ COD ตามแผนท่ีวางไว้เหลอือีก 10 เมกะวตัต์ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จะ COD โรงไฟฟา้
พลงังานชีวภาพ 5.6 เมกะวตัต์ และไบโอโกกรีน ก าลงัการผลิต 3 เมกะวตัต์ COD ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 - ไตรมาสที่1 
ปี2561 ซึง่มีความเสีย่งที่ยงั PPA ไปท่ี 100 เมกะวตัต์ แล้วต้องจบัสลาก ซึง่ไมส่ามารถควบคมุได้ ความเสีย่งด้านการเงินมอง
ว่าบริษัทสามารถที่จะเดินหน้าตอ่ไปได้ ส าหรับความเสีย่งเร่ืองการเลื่อนยื่นใบอนญุาต มองวา่บริษัทมีความพร้อมที่สามารถ
ยื่นใบอนญุาตสร้าโรงไฟฟา้ได้หลายประเภท 

• EIA มีหรือไม ่ 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การจะท า EIA ต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องท า ส าหรับบริษัทท าเพยีง VSPP ไม่
ต้องท า EIA จะท าเป็นในลกัษณะของการสอบถามรับฟังความคดิเห็น แล้วท ารายงานสง่ 

• โครงการ VSPP กบั battery energy storage มองโอกาสในอนาคตได้ประโยชน์อะไร 

ตอบข้อซกัถาม : ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทมีความเช่ียวชาญด้านแบตเตอร่ีมาตัง้แตต้่นโดยคา่ DOD (Depth Of Discharge) 
4,000 - 5,000 ไซเคิล ซึง่มากกวา่คูแ่ขง่ จึงเป็นจดุแข็งและโอกาสที่ดีของบริษัท 
 

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

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และก่อนเดินทางกลบัขอให้ผู้
ถือหุ้นวางบตัรลงคะแนนทัง้หมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทจะได้เก็บบตัรลงคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน ใช้เป็นการสอบยนัคะแนนเสยีงใน
อนาคต และกลา่วปิดประชมุ 

ปิดการประชมุเวลา 16.30 น. 
 
 
   (นายภาณ ุ ศีติสาร) 
             ประธานกรรมการบริษัท 
       รับรองถกูต้อง 

  
   

     (นางสาวกนกอร ศรีบญุช)ู  
           เลขานกุารบริษัท 




