














 

 
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

 
ประชมุเมือ่วันที ่24 กรกฎาคม 2563 

 
หนา้ 8 จาก 9 หนา้ 

 

สรปุค าถามจากผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และการตอบค าถามจากบรษิทั 

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย คณุศริพิร ขตัตพงษ ์(ผูร้บัมอบฉนัทะ) 

1. ตามรายงานประจ าปี คา่สอบบัญชอีืน่ทีไ่มใ่ชก่ารสอบบัญช ี ในการตรวจและจัดท ารายงานเอกสารทีเ่กีย่วกับการตรวจสอบการ

ปฏบัิตติามเงือ่นไขของ BOI จ านวน 1,120,000 บาท ปัจจุบันเป็นอย่างไร 

- คา่สอบบัญชสีว่นนี้จะขึน้อยูกั่บจ านวนบัตรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ซึง่ส าหรับโครงการปัจจุบันไมม่กีารเปลีย่นแปลง แตจ่ะ

มเีพิม่ขึน้ส าหรับโครงการทีก่ลุม่บรษัิทเพิง่ซือ้ใหม ่ในปี 2563 เชน่ PV Farm ทีก่ระบี ่และ Floating Solar ทีป่ราจนีบรุ ี

2. โครงการโรงไฟฟ้า Solar Thermal ระบบรางรวมแสง ในปี 2561  บันทกึดอ้ยคา่ 296 ลา้นบาท ปี 2562 หยดุด าเนนิธรุกจิ บรหิาร

จัดการกับโรงไฟฟ้านี้อยา่งไร 

 - อยูร่ะหวา่งการขายสนิทรัพย ์

3. โครงการทีจ่ะซือ้ใหม ่ในไตรมาส 3  EES, BPT  ไดต้ามทีก่ าหนดใชห่รอืไม ่

- โครงการทีผู่ถ้อืหุน้กลา่วถงึ เป็นโครงการทีก่ลุม่บรษัิทไดร้ายงานตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ ในชว่งไตรมาส 2 โดยประมาณการ

แลว้เสร็จในชว่งไตรมาส 3 เป็นการเขา้ซือ้กจิการทัง้ในสว่นของโครงการ PV Farm ทีก่ระบี ่5MW และ Floating solar ที่

ปราจนีบรุ ี8MW ไดต้ามก าหนด 

4. จากรายงานของผูส้อบบัญช ี- เรือ่งส าคัญในการตรวจสอบ 

 เรือ่งซือ้ธรุกจิ เงนิลงทนุรวม 786.97 ลา้นบาท 

BSS 131.20 ลบ. 5 MW ตัง้แต ่7.3.62 – 31.12.62  รายได ้37 ลา้นบาท ก าไร 7 ลา้นบาท 

BSE  73.71 ลบ. 5 MW ตัง้แต ่19.8.62– 31.12.62  รายได ้14 ลา้นบาท ก าไร 7 ลา้นบาท  

SSP  582.06 ลบ. 8 MW ตัง้แต ่15.12.62– 31.12.62  รายได ้21 ลา้นบาท ก าไร 14 ลา้นบาท  

ปัจจุบันรายไดก้ าไร เป็นอยา่งไร 

- รายไดแ้ละก าไรเป็นไปตามผลการด าเนนิการทีค่าดการณ์ไวก้อ่นการซือ้ธรุกจิ 

5. หุน้กู ้950 ลา้นบาท ช าระคนื 5.4.63 แลว้ใชห่รอืไม ่และขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไมอ่ยา่งไร 

- หุน้กู ้ 950 ลา้นบาท ไดช้ าระคนืตามก าหนดแลว้ สว่นการขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น เป็นการขาดทนุจากการปรับมลูคา่

อัตราแลกเปลีย่น ณ วันสิน้งวดตามมาตรฐานบัญช ี 

  

คณุสุวรรณี เชยีรสริไิกรวุฒ ิ(ผูถ้อืหุน้) 

1. เงนิลงทนุในหลักทรัพย ์220,649,986 ณ 31 ธค.62 ปัจจุบันยังคงมอียูห่รอืไม ่เป้าหมายบรษัิทจัดการอยา่งไร ลงทนุเพิม่ และ 

หรอื จัดการโดยวัตถปุระสงค ์หลกัการอยา่งไร  

- เงนิลงทนุดังกลา่วเป็นเงนิลงทนุระยะสัน้เพือ่ใหม้ผีลตอบแทนเพิม่ขึน้ ในระหวา่งการด าเนนิงานปกตขิองกลุม่บรษัิท 

2. เหตทุีส่ง่งบลา่ชา้ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2  จะสง่งบพรอ้มทัง้ 2 ไตรมาสหรอืไม ่

- บรษัิทฯ ไดข้อผอ่นผันการสง่งบการเงนิไตรมาส 1 เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ในสว่นของการ

ประสานงานกับหน่วยงานตา่งประเทศทีต่อ้งปฏบัิตติามมาตรการวา่ดว้ยสถานการณ์ฉุกเฉนิของรัฐบาลนัน้ๆ   ซึง่บรษัิทจะท า

การสง่งบการเงนิทัง้ 2 ไตรมาสพรอ้มกันในชว่งเดอืนสงิหาคม  

3. โครงการร่วมทนุตา่ง ๆ เชน่  EES, BPT / ความคบืหนา้โครงการทีญ่ีปุ่่ น และ ไตห้วัน 

- บรษัิทไดเ้ขา้ซือ้กจิการแลว้ทัง้ในสว่นของ PV Farm ทีก่ระบี ่5MW และ Floating solar ทีป่ราจนีบรุ ี8MW  

 ส าหรับในสว่นของโครงการทีญ่ีปุ่่ น 133MW ยังอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปลายปี 2022 และในสว่น

ของโครงการทีไ่ตห้วันบรษัิทยังอยูร่ะหวา่งการเจรจากับผูร้่วมทนุ เพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ไปลงทนุ 

4. คา่เงนิเยนทีแ่ข็งคา่มผีลตอ่ก าไรสทุธขิอง TSE มากนอ้ยอยา่งไร 

 - มผีลกระทบจากการปรับมลูคา่ผลตา่งของอัตราแลกเปลีย่น ตามมาตรฐานการบัญช ี

5. ขอชมเชยในความพยายามของผูบ้รหิารทกุทา่น ผลงานปี 62 ดขีึน้มาก ปี 63 จะดขีึน้กวา่นี้ไดก้ี%่ 

 - การเตบิโตของผลงานบรษัิทในปีนี้ยังอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ี

6. งบลงทนุ ปี63 เทา่ไร และบรษัิทยังตอ้งออกหุน้กูเ้พิม่อกีหรอืไม่ 

- ส าหรับแผนการลงทนุตา่งๆ เพิม่เตมินัน้ ทางบรษัิทยังไมม่แีผนทีจ่ะออกหุน้กูเ้พิม่เตมิซึง่ยังคงใช ้Internal cash flow ของ

บรษัิทเป็นหลัก 
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คณุศรชียั สุวรรณรมัภา (ผูถ้อืหุน้) 

1. ในไตรมาส 3  บรษัิทมกีารซือ้โรงไฟฟ้าเพิม่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งไรบา้ง กี ่MW ราคาซือ้แพงไปหรอืไม ่

- ในไตรมาสที ่3 บรษัิทยังไมม่แีผนลงทนุเพิม่ในตา่งประเทศ แตส่ าหรับในประเทศจากทีไ่ดก้ลา่วไปกอ่นหนา้ บรษัิทไดม้กีาร

เขา้ลงทนุในโครงการ PV Farm ทีก่ระบี ่5MW และ Floating solar ทีป่ราจนีบรุ ี8MW ซึง่โครงการอยูใ่นระดับผลตอบแทนที่

เหมาะสม   

2. ผลประกอบการไตรมาส 2 จะเป็นอยา่งไร 

 - แนวโนม้อยูใ่นเกณฑด์ ี

3. ผลประกอบการทัง้ปี 2563 จะเป็นอยา่งไร 

 - การเตบิโตของผลงานบรษัิทในปีนี้ยังอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ี

 

คณุวรฤทธิ ์อรา่มเรอืง (ผูถ้อืหุน้) 

1. ตน้ทนุเฉลีย่ทางการเงนิ (ดอกเบีย้)? 

- เนื่องจากบรษัิทม ีCost of Fund ทัง้ในสว่นของ Corporate & Project finance หลายโครงการทัง้ในไทยและตา่งประเทศ ท า

ใหบ้รษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิอยูใ่นชว่ง 3-5% ขึน้อยูแ่ตล่ะโครงการ 

2. โครงการ 133 MW ทีญ่ีปุ่่ นใน 2 ปีขา้งหนา้ ชว่งเดอืนไหน 

 - โครงการทีญ่ีปุ่่ น 133MW ยังอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปลายปี 2022 

3. จะมโีครงการใหญก่วา่ 133MW อกีหรอืไม่ 

 - ตอนนี้ยังไมม่ ี

4. M&A ทีผ่า่นมา ทางฝ่ายบรหิารแจง้ม ี yield ทีด่ ี อยากทราบวา่ท าไมเจา้ของเดมิจงึยอมขาย จาก valuation ซือ้มาในราคา 

premium หรอืไม ่(yield ทีด่ใีหเ้จา้ของเดมิอยูแ่ลว้) เทยีบอยา่งไรในการตัดสนิใจลงทนุ เชน่ เทยีบดว้ยตน้ทนุดอกเบีย้/Yield 

- ตาม Policy ของบรษัิทเมือ่จะมกีารเขา้ลงทนุในโครงการตา่งๆ ทัง้โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพัฒนาหรอืมกีารจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบแลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งไดร้ับผลตอบแทนการจากการลงทุน ซึง่อยูใ่นรูปของ Project return ในตัวเลขทีร่ะดับ

สมเหตสุมผล และตอ้งสามารถปิดความเสีย่งในเรือ่งตา่งๆ ของโครงการไดก้อ่นถงึจะเขา้ซือ้กจิการนัน้ๆ  

5. M&A ทีผ่า่นมามกีารเขา้ไปปรับปรุงโครงการอะไรใหไ้ด ้yield ดขี ึน้หรอืไม ่(หากแจง้วา่ yield เดมิดอียูแ่ลว้) สามารถท าอะไรได ้

เพิม่บา้ง บรษัิทมจีุดแข็งอยา่งไรในกรณีนี ้

- ทางบรษัิทมบีคุคลากร เครือ่งมอื และประสบการณ์ทางดา้นวศิวกรรมในเรือ่งของการพัฒนา ดแูลรักษาและปรับปรุง

โรงไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมานานหลายปี ท าใหบ้รษัิทสามารถพฒันาปรับปรุงโครงการตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

หรอืทีเ่รยีกวา่ Asset Optimization ซึง่ถอืวา่เป็นจุดแข็งของเรา    

6. เป้าหมายภาพรวม growth ของบรษัิท ตอ่ปี มหีรอืไม ่คดิวา่ประมาณกี%่ 
 - บรษัิทฯ ตัง้เป้าจะมกี าลังการผลติเพิม่ขึน้เป็น 30-50 MW ในปี 2564 




