
 

 

 

 

 

 
หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

วนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านัน้ 

 

 

 

 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) ในประเทศไทย ที่ยงัคงมีความไม่

แนน่อน บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มีความหว่งใยตอ่สถานการณด์งักลา่ว 

จึงไดก้ าหนดใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เทา่นัน้ หากทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ โปรดด าเนินการตามขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่ม

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสท์ี่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

 

       วนัท่ี 7 เมษายน 2565 

เรือ่ง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 
 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 2. รายงานประจ าปี 2564 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ใน

รูปแบบ QR Code 
 3. ประวตัิยอ่และขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
 4. บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
 5. ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 
 6. สารสนเทศเก่ียวกบัโครงการเสนอขายหุน้สามญัของบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ที่เสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (PRIME ESOP) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 8. เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
 9. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน 
 10. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 11. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 12. ขอ้ปฏิบตัิการส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 
 13. แบบฟอรม์สง่ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 14. ขอ้ก าหนดการเขา้รว่มประชมุผา่นระบบ Inventech Connect 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหเ้ชิญประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
ตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และเง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม (Record 
Date) ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1      เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 

การลงมต ิ
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีส  าเนารายงานการ
ประชมุตามที่ไดจ้ดัสง่มาพรอ้มนีซ้ึง่ทางบรษัิทฯ ไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้  รายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ที่ประชุมผูถื้อหุน้จึงสมควรที่จะรบัรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ ควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

การลงมต ิ
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินรวมส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรบัปี
สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการหลงัจากการหกัทนุส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัภาวะ
เศรษฐกิจกระแสเงินสดของบรษัิทฯ แผนการลงทนุของบรษัิทฯ และขอ้พิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  
โดยใหอ้ านาจคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณา ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้ง
ถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบรษัิทฯ มีอ  านาจ
อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2564 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ 
มีผลประกอบการขาดทนุสะสมจ านวน 384,643 พนับาท ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการไม่จัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการงด
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อ
และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 15 ก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจ
ถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ
จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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1. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ รองประธานคณะกรรมการ 
2. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ/  ประธานกรรมการสร รหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  
3. นายอภิชาต ภมูิสขุ กรรมการอิสระ  

โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ระหว่างวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
บรษัิทจดทะเบียน ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาและกลั่นกรอง
คณุสมบตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเช่ียวชาญ ของกรรมการทัง้หมดที่ครบก าหนดวาระในครัง้นีแ้ลว้ เห็นวา่
กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมทัง้ มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) จึงเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ซึ่งตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระใน
ครัง้นี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ 
โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ประวตัิโดยย่อและขอ้มูลของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทัง้บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 และ 4 ตามล าดบั 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระทัง้ 3 
คน กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้ 

1. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ รองประธานคณะกรรมการ 
2. นายอภิชาต ภมูิสขุ กรรมการอิสระ 
3. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ/  ประธานกรรมการสร รหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 ซึ่งไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตวัของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั 
โดยเห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 
โดยใหม้ีผลตัง้แต่ปีปฏิทิน 2565 จนกว่าผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอื่น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน 
คณะกรรมการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายและเช่ือมโยงกบัผลประกอบการของบรษัิทและผลการด าเนินงานของกรรมการแตล่ะทา่น 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้  

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชีแต่ละคน ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2565 จึงเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565
เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
บริษัท ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2565 ดงันี ้

1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรอื 
2) นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลศิ   ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรอื 
3) นายไพบลู ตนักลู    ทะเบียนเลขที่ 4298 
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 คน ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท รวมถึงผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด นอกจากนี ้PwC ไดร้บัการเสนอช่ือเป็น
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ในประเทศของบรษัิทฯ  

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่น
แทนได ้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 จ านวน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 600,000 บาท 600,000 บาท - 
คา่ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส 600,000 บาท 600,000 บาท - 
รวม 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท - 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยและ
บรษัิทรว่ม  

พร้อมกันนี ้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ จะดแูลและติดตามใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบยีบ
ที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาดงันี ้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2565 ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรอื 
2) นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลศิ   ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรอื 
3) นายไพบลู ตนักลู    ทะเบียนเลขที่ 4298 

2. ก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 จ านวน 1,200,000 บาท ทัง้นีไ้มร่วมคา่บรกิารอื่น ๆ และไมร่วมคา่สอบ
บญัชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  

3. มอบอ านาจใหฝ่้ายจัดการเป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและ
ตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 
และพนักงานของบริษัทยอ่ย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
บรษัิทประสงคจ์ะจดัท าโครงการ PRIME ESOP ซึง่มีระยะเวลาโครงการไมเ่กิน 5 ปี มีวตัถปุระสงคเ์พื่อตอบ

แทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทยอ่ย และเสริมสรา้งก าลงัใจในการท างานและการมี
สว่นรว่มในความเป็นเจา้ของบรษัิทฯ อนัเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานใหด้ียิ่งขึน้อนัจะ
ก่อประโยชนส์งูสุดในแก่บริษัทฯ ต่อไป โดยมีหลกัเกณฑก์ารจัดสรรหุน้ ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการใชส้ิทธิ และ
จ านวนหุน้ท่ีพนกังานสามารถใชส้ทิธิไดใ้นแตล่ะช่วงเวลา ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัโครงการเสนอขายหุน้สามญัของ
บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ที่เสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (PRIME ESOP) สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 6 

ภายใตโ้ครงการดงักลา่ว บริษัทจะเสนอขายหุน้สามญัของบริษัทจ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 3.29 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ทัง้นีร้าคา
เสนอขายดงักลา่วจะ ไมเ่ขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้แก่พนกังานของบรษัิทฯ และพนกังานของบรษัิทยอ่ย ในราคาต ่าตาม
นยัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนกังาน (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคาการใชส้ิทธิค านวณจากราคาปิดของหุน้ของบริษัทฯ ที่ท  าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 14 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งมีมติเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิ
โครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตัง้แต่วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึง 10 มีนาคม 2565 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.69 บาท 
และราคาเสนอขายที่จะไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามราคาการใชส้ทิธิในครัง้ถดัไปตลอดอายโุครงการ 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการตามแผนของโครงการ PRIME ESOP เป็นไปอยา่งราบรืน่ ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
อนมุตัิมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจก าหนด 
และ/หรือแกไ้ขเพิ่มเติม เนือ้หา เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ PRIME ESOP ตามที่เห็นสมควร 
ภายใตก้ฎระเบียบ และประกาศขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นที่เก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุน้
สามญัของบรษัิทฯ และการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาต
ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่โครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังาน Prime ที่มุง่มั่นท างาน
และผลกัดนัธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความส าเร็จ และเพื่อเสริมสรา้งก าลงัใจในการท างานและการมีสว่นรว่มในความ
เป็นเจา้ของบริษัทฯ อนัเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานใหด้ียิง่ขึน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิโครงการ PRIME ESOP รวมทัง้การมอบหมาย
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

การลงมต ิ
เนื่องจากจ านวนหุน้ที่เสนอขายใหแ้ก่พนกังานในโครงการ PRIME ESOP มีไม่เกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้

ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ณ วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ วาระนีจ้ึงตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไมม่ีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกวา่
รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ตามโครงการ PRIME ESOP 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอ

ที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 

1,275,514,485 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น เสนอขายใหแ้ก่

ประชาชนทั่วไป และเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดยใหเ้ปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุจากเดิมที่เป็นการเพิ่ม

ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) สว่นหนึง่ และ

เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้ในโครงการ PRIME ESOP อีกส่วนหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน  

(F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนตามที่เคยไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 จะช่วยเพิ่มความคลอ่งตวัและความรวดเร็วในการระดมทนุ และเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากการจดทะเบียน
เพิ่มทนุท่ีบรษัิทไดด้  าเนินการจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์วแ้ลว้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ จึงเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุ
ประการ 

การลงมติ 
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคย
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 โดยท าการจัดสรรใหม่เป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหน่ึง และเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใน
โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของ
บริษัทยอ่ย (PRIME ESOP) อีกส่วนหน่ึง 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอ

ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการยกเลิกการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคย
ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งไดอ้นุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่น เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดยท าการจดัสรรใหม ่ดงันี ้

1. จดัสรรเป็นหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,135,514,485 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 
26.69 (ไมเ่กินรอ้ยละ 30) ของทนุจะทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

(2) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 20 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของ
ทุนจะทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเปลี่ยนแปลง
วตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

(3) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 10 (ไม่เกินรอ้ยละ 10) 
ของทนุจะทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลง
วตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในสว่นที่เก่ียวกับการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไป หรือ
บคุคลในวงจ ากดั จะตอ้งไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะตอ้งไมเ่ขา้
ข่ายเป็นราคาต ่าตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุในสว่นที่เก่ียวกับ
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด และในการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาด
ในช่วงที่เสนอขายหุน้ ซึง่จะตอ้งไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลใน
วงจ ากัด ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้
ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท า
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การติดตอ่กนั และไมเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ
ในแตล่ะครัง้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แลว้ 
ทนุช าระแลว้ในสว่นที่เพิ่มตอ้งไมเ่กินกว่า 1,135,514,485 หุน้ ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 26.69 (ไม่เกินรอ้ยละ 
30) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลง
วตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

โดยหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทนุช าระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่มตอ้งไมเ่กินกว่า 
850,897,103 หุน้ ซึง่คิดเป็น รอ้ยละ 20 (ไมเ่กินรอ้ยละ 20) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ 
วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ 

2. จัดสรรเป็นหุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิในโครงการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 
ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 
140,000,000 หุน้ รายละเอียดตามที่ระบุในวาระที่ 9 นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร เพื่อเสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด ดงันี ้

(1) จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาจดัสรรและก าหนดจ านวนหุน้สามญั ใหแ้ก่ใหผู้ท้ี่ยงัคง
สถานภาพเป็นพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ในปัจจบุนั 

(2) จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่มีสถานภาพเป็นพนกังานของบริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ย ในปัจจบุนัหรอืในอนาคตตามความเหมาะสม 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนท่ีจดัสรร 
ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระคา่หุน้ การเสนอขายเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ตลอดจนเง่ือนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

2. การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ 
อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว 

3. ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ตลอดจนการตดิตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรอืขอผอ่นผนั เอกสารและ



  
 
 

11 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

หลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการน าหุน้สามญัเพิม่ทนุของ

บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้
พิจารณาแลว้เห็นวา่การยกเลิกการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยท าการจัดสรรใหม่ มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยไดร้บัอนุมัติจากที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยท าการจัดสรรใหม่เป็นหุน้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) 
สว่นหนึ่ง และเป็นหุน้เพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิในโครงการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ  ใหแ้ก่พนกังาน
ของบรษัิทฯ และพนกังานของบรษัิทยอ่ย (PRIME ESOP) อีกสว่นหนึง่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

ตามกฎหมายการขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมจะกระท าได้
โดยผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด  

อนึง่ บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 
ที่ https://primeroadpower.com/ ตัง้แต่วนัที่ 28 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ ของบริษัทเขา้ร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในวันที่  29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชุมตามขอ้บังคบัของบริษัทเก่ียวกับ วิธีการ ขัน้ตอน และการลงมติในการประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียด
ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) สามารถแจง้ความประสงคโ์ดย 
น าสง่แสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ ผา่นระบบน าสง่เอกสาร (https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R) 
ซึ่งจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ตัง้แต่วนัที่ 22 - 29 เมษายน 2565 (เวลา 08.30 – 17.30 น.) 
เฉพาะวนัท าการ ไมน่บัวนัหยดุราชการ 

บรษัิทฯ ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศกึษาเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียน และ 
จดัเตรยีมเอกสารยืนยนัตวัตน ตลอดจนศกึษาวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8, 12 และ 14 ทัง้นี ้ผูถื้อ

https://primeroadpower.com/
https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R
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หุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ เพื่อใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้รายละเอียดปรากฎตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 

ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่  

บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 

2564 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์(E-AGM) ณ หอ้งประชุม ชัน้ 22 อาคารทีพีแอนดท์ี 

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  ตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และ

เง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

 
องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุ ณ เวลาเปิดประชมุ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 16 ราย จ านวนหุน้รวม 14,261,829,150 หุน้ 
ผูร้บัมอบฉนัทะมารว่มประชมุแทน จ านวน 15 ราย จ านวนหุน้รวม 50,069,734 หุน้ 
รวม จ านวน 31 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 14,311,898,884 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและที่มอบฉนัทะถือหุน้รวมรอ้ยละ 84.0989 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกช าระ

แลว้ 17,017,942,060 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งถือหุน้

รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
2. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายบญัชีการเงิน 
3. นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
4. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
5. ศาสตรจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
6. นายอภิชาติ ภมูิศขุ กรรมการอิสระ 
 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการเขา้รว่มประชมุ 6 คน จาก 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด  
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายคณาเดช ธรรมนญูรกัษ ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานบรหิารการลงทนุ  
2. นางสาวธนิดา แกว้วนศกัดิ ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบีเอเอส จ ากัด  

1. คณุสโรชา ทองสกลุ Engagement manager 

เร่ิมการประชุม 

นางสาววิภาษณีย ์สกุาโกซึง่รบัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กลา่วตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้

และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และไดชี้แ้จงใหท้ราบถึงขอ้มูลเบือ้งตน้ของ

บริษัทฯ โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ในครัง้นี ้บริษัทฯ ไดใ้ช้

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท ควิด แลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสต์า่ง ๆ ของส านกังานพฒันาธุรกรรมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)  

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูด้  าเนินการ

ประชมุ ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยใหน้บัหนึง่หุน้
ตอ่หนึง่เสยีง 

2. ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ ถา้ผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออก
เสยีงในระเบียบวาระใด ผูร้บัมอบฉนัทะจะเป็นผูอ้อกเสยีงส าหรบัระเบียบวาระนัน้ ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร  

3. ส าหรบัการนบัผลการลงคะแนนเสยีง แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) วาระที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะค านวณ
ฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะเสียงของผูถื้อหุน้ที่ออกเสียง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” เท่านัน้ แต่ไม่นบั
คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง”  

(2) วาระท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ จะ
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุที่ออกเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ 
“งดออกเสยีง” 

(3) วาระที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนที่ออกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 

4. ผูถื้อหุน้สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการ 
Click เลือกเมนูแถบ icon ทางซา้ย เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะใหเ้วลาผูถื้อหุน้ในการลงคะแนน 
ประมาณ 30 วินาที  
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ในระหวา่งการเปิดใหล้งคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ไม่ Click ลงคะแนนเสยีงในวาระ
นัน้ ๆ จะถือวา่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ มีมติอนมุตัิในวาระนัน้ ๆ 

5. ในกรณีของ Custodian  ที่ไดส้ง่เอกสารใบมอบฉนัทะ พรอ้มระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการ
รวบรวมคะแนนเสยีงดงักลา่วไวใ้นระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

6. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  

วาระท่ี 1 เป็นวาระเพื่อรบัรอง 
วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อรบัทราบ 
วาระท่ี 3-13 เป็นวาระเพื่ออนมุตัิ 

ทัง้นี ้ในวาระที่ 2 จะไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2563 

ส าหรบัวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้คณะกรรมการที่ครบก าหนดวาระ  ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปรง่ใส โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัที่อธิบาย
ขา้งตน้ 

วาระที่ 9 ถงึ 11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณา
ในวาระต่อ ๆ ไปอีก ดังน้ัน บริษัทฯ จะขอชี้แจงรายละเอียดทั้ง 3 วาระอย่างต่อเน่ือง แล้วจึงลงคะแนน
เสียงทีละวาระ 

7. การลงคะแนนในใบมอบฉนัทะที่ไดจ้ดัสง่มาใหบ้รษัิทฯ แลว้ ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนเป็นโมฆะ หรอื
บตัรเสยี ซึง่บรษัิทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ  

(1) การลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายมากกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian 
(2) การลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian 

8. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งท่านที่มาลา่ชา้ไมท่นัในวาระใด จะไดร้บัการค านวณคะแนนเฉพาะวาระที่ก าลงัด าเนินการประชมุ 
และยงัไม่ไดด้  าเนินการประชุม ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่
เทา่กนั 

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ: ประธานในที่ประชุมจะตอบขอ้ซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาพิมพค์ าถามหรือความคิดเห็น
ของทา่นผา่นทางช่องแชท  

10. การประกาศคะแนนเสียง: เพื่อไมใ่หท้ี่ประชมุตอ้งรอผลการลงคะแนนของแต่ละวาระที่ท  าการพิจารณา บรษัิทฯ จึง
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวาระการประชมุล าดบัถดัไปก่อน เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุม
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พิจารณาวาระถดัไปและลงคะแนนในระบบเสรจ็แลว้ บรษัิทฯ จะแสดงและแจง้ผลการลงคะแนนของวาระการประชุม
ก่อนหนา้ใหท้ี่ประชมุทราบ  

จากนัน้ คณุสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ประธานกรรมการซึง่ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ไดก้ลา่วเปิด
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่
ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี  
1 กรกฎาคม 2563 โดยมีส  าเนารายงานการประชุมตามที่ไดจ้ดัสง่มาพรอ้มพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ไดส้ง่
ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามที่กฎหมายก าหนด
แลว้ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานกรรมการ / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายบญัชีการเงิน (“รองประธานฯ”) แถลง
ตอ่ที่ประชมุใหท้ราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (สิ่งที่สง่มาดว้ย 2) ซึ่ง
สาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี ้
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บริษัท ไพรม ์โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัการจดทะเบียนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรพัยากร หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ มีก าลงัผลิตติดตัง้ทัง้หมด 309 เมกะวตัต ์โดย
แบ่ง ออกเป็นกลุ่ม ก าลงัผลิตติดตัง้ในธุรกิจการจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวน 294.7 เมกะวตัต ์ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง (EPC) 
จ านวน 15 เมกะวัตต  ์และธุรกิจขายไฟฟ้าแบบติดตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) หรือ สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง
หนว่ยงานเอกชนกบัเอกชน (Private PPA) จ านวน 998 กิโลวตัต ์ 

บรษัิทฯ มีการก่อสรา้งและขยายธรุกิจไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศไทย รวมทัง้ตา่งประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่ น
ประเทศไตห้วนั และประเทศกมัพชูา  

ส าหรบัแหลง่ที่มาของรายไดใ้นปี 2563 นัน้ สามารถจ าแนกไดเ้ป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ รายไดจ้ากสว่นแบ่งก าไร
ในบรษัิทรว่มจ านวนรอ้ยละ 37.78 รายไดจ้ากการจ าหนา่ยไฟฟา้จ านวนรอ้ยละ 45.49 และรายไดธุ้รกิจใหมป่ระกอบ
กบัรายไดอ้ืน่ ๆ อีกรอ้ยละ 16.16  

 
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มรบัรูร้ายไดจ้าก 3 ธุรกิจใหม่ ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจรบัเหมาติดตัง้ระบบโซลารบ์นหลงัคา (Solar 
Rooftop EPC) ธุรกิจขายไฟฟ้าใหเ้อกชนดว้ยระบบโซลารบ์นหลงัคา (Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจขายวสัดุ
อปุกรณเ์ก่ียวกบัอตุสาหกรรมพลงังาน  

โดยบริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของรายไดก้ว่ารอ้ยละ 11.4 เมื่อเทียบกบัปี 2562 โดยถึงแมร้ายไดส้ว่นแบ่งก าไรบรษัิทรว่ม
จะลดนอ้ยลงแต่บรษัิทฯ ไดร้บัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจใหม่ รวมถึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ซึ่ง ท าใหร้ายได้
โดยรวมของบรษัิทฯ เทา่กบั 811 ลา้นบาท  
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ในดา้นของฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้หรอื D/E Ratio นัน้ ไดข้ยบัมาเป็น 1.07 
และมีอตัราการเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 อยูท่ีร่อ้ยละ 10.6  

 
ในสว่นของการสรุปผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในปี 2563 นัน้ บรษัิทฯ มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 811 ลา้นบาท เมื่อหกักลบ
ลบตน้ทนุขาย ตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารแลว้นัน้ บรษัิทฯ มีก าไรก่อนภาษีเงินไดท้ัง้สิน้ 303 บาท  

 
โดยอตัราส่วนทางการเงินที่ส  าคญัในปี 2563 นัน้ค่อนขา้งเป็นที่น่าพอใจ ในแง่ของการสะทอ้นถึงการท าก าไรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งไดแ้ก่อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์อ้ยละ 6 อตัราผลตอบแทนต่อสว่นผู้
ถือหุน้รอ้ยละ 12 และอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 37 

ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นเรือ่งที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

นายประยทุธ พวัภทัรกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ การท่ีบรษัิทฯ ไดช้นะการประมลูโรงไฟฟา้ที่ประเทศกมัพชูาในราคาที่ต  ่ากว่า
ผูป้ระกอบการรายอื่น ทางบริษัทฯ มองว่าจะมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากโครงการนีเ้ท่าไหร่ และวนัซือ้ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชยจ์ะเริม่ประมาณช่วงไหน 
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นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่ การลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้ในประเทศกมัพชูาจะใหผ้ลตอบแทนที่
สอดคลอ้งกับผลตอบแทนตามภาคธุรกิจการลงทุนในโครงการโซลารใ์นต่างประเทศของเราที่มีอยู่แลว้ และเป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มีการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนไวก้่อนเขา้ลงทนุ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเคย
ออกความเห็นในรายงานท่ีเปิดเผยวา่จะไดร้บั Project IRR ประมาณ 8.14%) 

ส าหรับวันเริ่มซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในประเทศกมัพชูา ทางการไฟฟ้ากมัพชูา (ผูร้บัซือ้ไฟฟ้า) ไดก้ าหนดวนัท าการซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์อง
โครงการ 60 เมกะวตัตใ์หม ่เป็นวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 (ขยายจากก าหนดการเดิมเป็นเวลาประมาณ 5 เดือน) เพื่อให้
โครงการมีเวลาในการพฒันาและก่อสรา้งโครงการใหเ้หมาะสมกับการด าเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 ใน
ปัจจบุนั 

อย่างไรก็ตาม การพฒันาและการเตรียมพรอ้มการก่อสรา้งโครงการยงัเป็นไปตามแผนงาน โดยบริษัทฯ ไดป้รบัแผนการ
ท างานใหม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณ ์COVID-19 โดยจดัใหม้ีการจดัจา้งพนกังานในประเทศกมัพชูาท่ีมีประสบการณ์
และความสามารถเพื่อที่จะท างานรว่มกบัพนกังานในไทยควบคูก่นัไป ดงันัน้ในภาพใหญ่ทางบรษัิทฯ ก็ไม่ไดม้องวา่บรษัิทฯ 
ไดร้บัผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญั 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนและติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศไทยหรอืประเทศญ่ีปุ่ นหรอืไม่ 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงว่า โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทยมีแนวโนม้ที่จะเติบโตอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหท้างบริษัทฯ รบัรูร้ายไดร้ะดบัที่สงูพอสมควรจากการเริ่มท าธุรกิจนีใ้นปีที่ผ่านมา ดงันัน้ในปีนีธุ้รกิจ Solar 
Rooftop ในประเทศไทยก็คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สว่นในประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษัทฯ มีโครงการที่ท  ารว่มกับ
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ซึ่งไดม้ีการก่อสรา้งเสร็จสิน้ในปีที่ผ่านมาแลว้ ประกอบกบัโครงการ Yamabuki ก็ไดเ้ริ่มมี
การ COD ไป โดยทางบรษัิทฯ คาดวา่จะสามารถเริม่เห็นผลก าไรจากโครงการนีใ้นประเทศญ่ีปุ่ นไดภ้ายในปีนี ้ 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษัทฯ มีแผนจะติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์รเิวณลานจอดรถ
หรอืไม ่

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงว่า การติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริเวณลานจอดรถเป็น
โครงการ Solar Rooftop ประเภทหนึ่ง ซึ่งทางทีมในไตห้วันก าลงัศึกษาอยู่ ท าใหใ้นปีนีก็้อาจมีโครงการเช่นนีเ้กิดขึน้ใน
ประเทศไตห้วนั แตใ่นปัจจบุนับรษัิทฯ ยงัไมม่ีโครงการติดตัง้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยบ์รเิวณลานจอดรถในประเทศไทย 

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า ในส่วนของที่จอดรถสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ท  า 
Private PPA ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ท  าบริเวณลานจอดรถ และกลุ่มที่สองคือธุรกิจ Trading ที่บริษัทฯ มีการบรรจุการ
พฒันาผลติภณัฑท์ี่เป็นทัง้หลงัคาจอดรถพรอ้มกบัท่ีจอดรถในแผนการพฒันา ซึง่จะออกมาในอีกไมน่านนี ้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะตัง้สถานีชารจ์แบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนตโ์ดยใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตยเ์ป็นเชือ้เพลงิส าหรบัรถยนตไ์ฟฟา้หรอืไม่ 
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นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ประธานฯ กลา่ววา่ ในขณะนีบ้รษัิทฯ ก าลงัอยูร่ะหวา่งการท าแผนธุรกิจเก่ียวกบัสถานีชารจ์
แบตเตอรีไ่ฟฟา้รถยนตก์บัคูค่า้ทางธุรกิจ 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า จากสถานการณท์างการเมืองของประเทศพม่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทนุ
และติดตัง้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศพมา่หรอืไม่ 

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมประมลูโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นภาคพืน้ท่ีประเทศพมา่ แตบ่รษัิทฯ ไมไ่ดเ้ป็นผูท้ี่ชนะการประมลูโครงการ ดงันัน้ในปัจจบุนับรษัิทฯ จึงยงัไมม่ี
โครงการลงทนุในประเทศพมา่ อีกทัง้ในตอนนีก็้ยงัไมม่ีแผนจะเขา้ไปลงทนุในพมา่อีกดว้ย 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่มีการ
ผนัผวนในการลงทนุจดัตัง้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยห์รอืไม ่และผลกระทบมีประมาณเทา่ใด 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงว่า การด าเนินโครงการในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเทศไตห้วนั หรือประเทศกมัพชูา ก็ต่างเผชิญผลกระทบในเรื่องของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้เชิงบวกและเชิงลบ แต่ในปีที่
ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4,540,000 บาทจากรายไดร้วม ซึ่งก็ถือว่ายังไม่มีนัยส าคญัต่อ 
บรษัิทฯ แตบ่รษัิทฯ ก็มีการค านงึถึงความเสีย่งในดา้นอตัราแลกเปลีย่นอยู่เสมอก่อนทีจ่ะลงทนุโครงการใหมใ่นตา่งประเทศ 
นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัไดด้  าเนินการปอ้งกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอยูเ่สมอเมื่อมีโอกาส  

นางสาวสดุสงวน งามสรุิยโรจน ์ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า ท าไมการแสดงรายไดข้องบริษัทย่อยในรายงานประจ าปี 
2563 หนา้ 191 ไมม่ีการแสดงรายไดข้องบรษัิทยอ่ยทกุบรษัิท เหตผุลที่ไมแ่สดงบางบรษัิทคืออะไร 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่ บรษัิทฯ ไดม้ีการจดัหมวดหมูข่องผลประกอบการในบรษัิทยอ่ยหลาย
บรษัิทท่ีมีขนาดไมใ่หญ่รวมไวด้ว้ยกนั ซึง่ตามกฎเกณฑก์ารรายงานบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งแยกผลประกอบการของบรษัิทย่อย
ออกมาก็ต่อเมื่อบริษัทย่อยมีขนาดที่ใหญ่ถึงเกณฑ์ ดังนั้นจึงท าให้บริษัทย่อยที่ไม่ไดม้ีขนาดถึงนัยส าคัญถูกรวมผล
ประกอบการเขา้ดว้ยกนั 

นางสาวสดุสงวน งามสรุยิโรจน ์ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่ สดัสว่นรายไดจ้ากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศไตห้วนัและประเทศ
กมัพชูามีมากนอ้ยเทา่ใด และบรษัิทฯ มีการคาดการณก์ าไรประมาณเทา่ใด 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่ รายไดจ้ากโครงการในประเทศญ่ีปุ่ นสามารถดไูดจ้ากโครงสรา้งการ
ลงทนุ TK ในงบการเงิน ซึง่จะเห็นวา่รายไดจ้ากโครงการในประเทศญ่ีปุ่ นมีประมาณรอ้ยละ 4-5 และรายไดจ้ากโครงการใน
ประเทศไตห้วันอยู่ที่รอ้ยละ 11.9 ส่วนรายไดจ้ากโครงการในประเทศกัมพูชานัน้ ยังไม่ปรากฏในงบการเงินเนื่องจาก
โครงการยงัอยูใ่นช่วงของการพฒันา ซึง่จากแนวโนม้ก็สามารถเห็นไดว้า่รายไดข้องโครงการในประเทศไตห้วันมีแนวโนม้ที่
เติบโตขึน้เรือ่ย ๆ 

นายประยทุธ พวัภทัรกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ ไดม้ีการวางแผนว่าในอีก 3-5 ปี ว่าจะสามาถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ประมาณก่ีเมกะวตัต ์ 

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ประธานฯ กลา่วว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจดัหาและเก็บจ านวนตวัเมกะวตัตต์ามที่ตัง้เป้าไว้
คือ 1,000 เมกะวตัตภ์ายในหา้ปี โดยในปัจจบุนันีบ้รษัิทฯ ผลติกระแสไฟฟา้ไดป้ระมาณ 309 เมกะวตัต ์
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบรายงานผล
การด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผูด้  าเนินการประชมุน าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน ส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง 
รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่ไดจ้ดัสง่
ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ น าเสนอขอ้มลูงบการเงินท่ีส าคญัของบรษัิทฯ ปี 2563 โดยเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
งบการเงินของบรษัิทฯ ปี 2562 ซึง่มีการเติบโตที่สงู เช่น ก าไรสทุธิของบรษัิทฯ เติบโต 11.4% ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ข้อมูลงบการเงนิที่ส าคัญ ปี 2562 
(ล้านบาท) 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

สนิทรพัยร์วม 5,277 5,838 10.6% 
หนีส้นิรวม 2,939 3,021 2.8% 
สว่นของผูถื้อหุน้ 2,337 2,817 20.5% 
รายไดร้วม 658 811 23.3% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี 272 303 11.4% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ 265 288 8.8% 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ )บาท(  0.017 0.017 0.0% 

ประธานฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมม่ีสว่นไดเ้สยี
ในเรื่องนี ้พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวม
ของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
อนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากการ

หกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจกระแสเงิน

สดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และขอ้พิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยใหอ้ านาจ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้ิจารณา ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบรษัิทฯ ที่อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อ

ขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มี อ านาจอนุมตัิให้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผล

ประกอบการขาดทุนสะสมจ านวน  2,269,668 พนับาท ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีเพื่อเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึ่ง

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ประธานฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีไมม่ีสว่นไดเ้สยี
ในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการไม่จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิ
การงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิไมจ่ดัสรรก าไร
สทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
อนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,554 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดวาระ 

ผูด้  าเนินการประชมุรายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 15 ก าหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุ
ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการที่
ครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ ต าแหนง่ 
นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการ 
นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  /  กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ 

โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ส าหรบัการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดยเผยแพรผ่า่นทางเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้ประวตัิโดยยอ่และขอ้มลูของกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่

กรรมการอกีวาระหนึง่ รวมทัง้บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ย่างอิสระ นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์และนายณฐั
วฒุิ เภาโบรมย ์ซึง่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีในวาระนี ้ไดอ้อกจากหอ้งประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนี ้

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์รองประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมถึง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเช่ียวชาญ ของ
กรรมการทั้งหมดที่ครบก าหนดวาระในครัง้นีแ้ลว้ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ และมี
ประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 
คน ซึ่งตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเ้ป็น
กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ รองประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

นางสาวสดุสงวน งามสรุยิโรจน ์ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ส าหรบักรรมการอิสระท่ีจะมีการเลือกใหม ่กรรมการอิสระคน
ดงักลา่วไดด้  ารงต าแหนง่นีม้าก่ีปีแลว้ และมีกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุในวนันีห้รอืไม ่

นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์รองประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่ ในวนันีม้ีกรรมการอิสระ 1 ทา่นท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ คือนายณฐัวฒุิ 
เภาโบรมย ์เนื่องจากติดภารกิจ ส าหรบัค าถามที่สอง บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่จะมีการเลือกใหม่จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์ซึ่งไดด้  ารงต าแหน่งมาตัง้แตว่นัที่ 2 สิงหาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 1 ปี 8 เดือน และนาย
ณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ซึง่ไดด้  ารงต าแหนง่มาตัง้แตว่นัท่ี 30 สงิหาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปี 8 เดือน 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
กรรมการท่ีครบก าหนดวาระแตล่ะคนเป็นรายบคุคล 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระ ทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์
นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์และนายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ดงันี ้
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

1.  นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

2. นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

3. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชมุรายงานตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ส าหรบัปี 2564 ซึง่ไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรบัผิดชอบ
และผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ การขยายตวัของธุรกิจ ผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ และขอ้มลูเปรยีบเทียบอา้งอิงกบับรษัิทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจ
ที่ใกลเ้คียงกัน โดยเห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564  

  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 
 

1 - 14 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ประธานฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตอ่ทีป่ระชมุ ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชดุยอ่ย 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 (ปีที่ผา่นมา) 
รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 

1. คณะกรรมการบรษัิท     

 ประธานฯ 25,000 15,000 25,000 15,000 

 รองประธานฯ 17,500 15,000 17,500 15,000 

 กรรมการ 12,500 15,000 12,500 15,000 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    

 ประธานฯ 25,000 - 25,000 - 

• กรรมการ 15,000 - 15,000 - 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

• ประธานฯ - 25,000 - 25,000 

• กรรมการ - 20,000 - 20,000 

3 .ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบีย้ประชมุ 

ไมม่ี 
 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ีสว่นได้
เสียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่น าเสนอ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่
เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บตัร

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบตัิหนา้ที่ของ
ผูส้อบบญัชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบัญชี  
ปี 2564 จึงเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เพื่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เพื่อ
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2564 โดยเปลีย่นผูส้อบบญัชีเพื่อหมนุเวียนผูส้อบบญัชี  ดงันี ้

1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรอื 
2) นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลศิ   ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรอื 
3) นายไพบลู ตนักลู    ทะเบียนเลขที่ 4298 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 คน ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ  
รวมถึงผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ มาเกิน
กว่าระยะเวลาที่หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด นอกจากนี ้PwC ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2564 ของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ในประเทศ รวมทัง้สิน้ 16 บรษัิท 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให้ PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได ้และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 จ านวน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 600,000 บาท 600,000 บาท - 
คา่ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส 600,000 บาท 600,000 บาท - 
รวม 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท - 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีขา้งตน้ ไมร่วมคา่บรกิารอื่น ๆ และไมร่วมคา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

พรอ้มกนันี ้เสนอใหม้อบอ านาจให้ฝ่ายจดัการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัการสอบทานงบ
การเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการรว่มคา้  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและ
ติดตามใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้
เสยีในเรือ่งนีพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาดงันี ้

1.  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรอื 
2) นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลศิ   ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรอื 
3) นายไพบลู ตนักลู    ทะเบียนเลขที่ 4298 

2. ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 จ านวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่า
สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  

3. มอบอ านาจใหฝ่้ายจัดการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและ
ตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทัง้การมอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการรว่มคา้ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
อนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทัง้การมอบอ านาจ
ใหฝ่้ายจัดการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ที่เกิดขึน้ระหว่างปี ตามที่เสนอดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

ผูด้  าเนินการประชมุน าเสนอต่อที่ประชมุวา่ สืบเนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(PRIME – W1) และ ครัง้ที่ 2 (PRIME – W2) ไดค้รบก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยเมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2563 และไดส้ิน้
สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ ตัง้แตว่นัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไมไ่ดอ้อกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 5 (PRIME – W5) และ ครัง้ที่ 6 (PRIME – W6) รวมจ านวนหุน้สามญั
ที่รองรบัการใชส้ทิธิ PRME-W1 PRME-2 PRME-W5 และ PRME-W6 ทัง้สิน้ 8,496,338,540 หุน้ ดงันี ้

รายละเอียด จ านวน (หุน้) 
หุน้สามญัที่รองรบัการใชส้ทิธิ PRIME – W1 483,925,982 
หุน้สามญัที่รองรบัการใชส้ทิธิ PRIME – W2 342,757,162 
หุน้สามญัที่รองรบัการใชส้ทิธิ PRIME – W5 3,955,536,560 
หุน้สามญัที่รองรบัการใชส้ทิธิ PRIME – W6 3,714,118,836 

รวม 8,496,338,540 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 จึงมีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากทนุจดทะเบียน 25,514,280,600 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน 
17,017,942,060 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 8,496,338,540 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ซึ่งไดอ้อกไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (PRIME – W1) 
ครัง้ที่ 2 (PRIME – W2) ครัง้ที่ 5 (PRIME – W5) และ ครัง้ที่ 6 (PRIME – W6) 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนขา้งตน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนที่
ดว้ยความใหมด่งันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 17,017,942,060 บาท (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัสบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสี่หมื่นสองพนัหก
สบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 17,017,942,060 หุน้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัสบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสี่หมื่นสองพนัหก
สบิหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 
 

1 - 18 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

 หุน้สามญั : 17,017,942,060 หุน้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัสบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสี่หมื่นสองพนัหก
สบิหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให ้
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณา
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบยีน
ตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

3. การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตาม
ค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ีสว่นได้
เสียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เก่ียวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมูลค่าหุน้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียน
บรษัิทฯ และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูคา่
หุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้การแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูค่าหุน้เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บตัร

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมมูลค่า 
หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งการมอบอ านาจในการด าเนินการที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ด  าเนินการประชุมน าเสนอต่อที่ประชุมว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่  2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละ
จ านวนหุน้ของบรษัิทฯ โดยการรวมหุน้จากเดิมมลูคา่หุน้ละ 1 บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 4 บาท และเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ของ
บรษัิทฯ โดยใชว้ิธีการค านวน คือ อตัราหุน้เดิม 4 หุน้ เป็น 1 หุน้ใหม ่ 

ประธานฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด ก่อนการปรบั เปลีย่นแปลง หลงัการปรบั 
ทุนจดทะเบียน    

- จ านวนหุน้ 17,017,942,060  (12,763,456,545)  4,254,485,515  
- มลูคา่ที่ตราไว ้(บาท) 1  3  4  
- มลูคา่ (บาท) 17,017,942,060  - 17,017,942,060 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว    
- จ านวนหุน้ 17,017,942,060 (12,763,456,545)  4,254,485,515 
- มลูคา่ที่ตราไว ้(บาท) 1  3  4  
- มลูคา่ (บาท) 17,017,942,060 - 17,017,942,060 

ผูด้  าเนินการประชมุน าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของ
บรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดิมและแทนที่ดว้ยความใหมด่งันี ้
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ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 17,017,942,060 บาท (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัสบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสีห่มื่นสองพนัหก
สบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 4,254,485,515 หุน้ (สีพ่นัสองรอ้ยหา้สิบสีล่า้นสีแ่สนแปดหมื่นหา้พนัหา้
รอ้ยสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 4 บาท (สีบ่าท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 4,254,485,515 หุน้ (สีพ่นัสองรอ้ยหา้สบิสีล่า้นสีแ่สนแปดหมื่นหา้พนัหา้

รอ้ยสบิหา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณา
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ โดยการรวมหุน้ และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบยีน
ตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

3. การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตาม
ค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ีสว่นได้
เสียในเรือ่งนีพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูคา่
หุน้ที่ตราไว ้โดยการรวมหุน้ของบริษัทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน 
จ านวนหุน้ และมลูคา่หุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบรษัิทฯ โดยการรวมหุน้
ของบรษัิทฯ รวมทัง้มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็น
ผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ โดยการรวมหุน้ และการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า หลงัจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้แลว้ เศษของหุน้ที่เหลือจากการ
เปลีย่นแปลงราคาหุน้ จะมีการคืนเป็นเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรอืไม่ 

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ประธานฯ กลา่วว่า หลงัจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้แลว้ อาจจะท าใหเ้กิดเศษหุน้ ซึ่ง
บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุน้เหลือจากการค านวณ ใหปั้ดเศษหุน้ดงักลา่วทิง้ โดยในการค านวณเพื่อ
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละการปัดเศษหุ้นเดิมนัน้ บริษัทฯ จะมอบหมายใหบ้ริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บางรายที่ไดร้บัผลกระทบสิทธิจากการปัด
เศษหุน้เดิมดงักลา่ว บรษัิทฯ จะชดเชยคา่เศษหุน้เดิมที่ถกูปัดทิง้ในราคาหุน้ละ 1 บาท (ซึง่เป็นราคาที่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชี 
(Book Value) ของหุน้ของบริษัทฯ ทัง้นีร้าคาตามมูลค่าทางบญัชีของหุน้ของบริษัทฯ ปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
เท่ากับประมาณหุน้ละ 0.16 บาท) โดยผูถื้อหุน้แต่ละรายที่ไดร้บัผลกระทบสามารถรบัเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุน้ได้ที่
ส  านกังานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ มีผล หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บั
ผลกระทบรายใดไมม่ารบัเงินสดชดเชยดงักลา่วภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้รายนัน้สละสทิธิ
ในการรบัเงินสดชดเชย 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ด  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ป ระชุมพิจารณาอนุมัติการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้โดยการรวมหุน้ของบรษัิทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทฯ เก่ียวกบั
ทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูคา่หุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯ 
โดยการรวมหุน้ของบรษัิทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้โดยการรวมหุน้ของ
บริษัทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และ
มลูค่าหุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบรษัิทฯ โดยการรวม
มลูคา่หุน้ของบรษัิทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,784 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 100 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บตัร

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
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ผู้ด  าเนินการประชุมน าเสนอต่อที่ประชุมว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
12,763,456,545 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 17,017,942,060 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน  4,254,485,515 บาท 
และทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 17,017,942,060 บาท เป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 4,254,485,515 บาท  
ตามล าดบั โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ จากเดิมมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เป็นมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท (จ านวนหุน้คงเดิมเท่ากบั 4,254,485,515 หุน้) เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม ท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2,269,668,030 บาท และ ส่วนต ่ากว่าทุนจากการซือ้ธุรกิจ
แบบย้อนกลับจ านวน 10,863,480,481 บาท โดยภายหลังการลดทุน บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสมจ านวน 
369,691,966 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด (บาท) ก่อนการปรบั เปลีย่นแปลง หลงัการปรบั 
ทนุจดทะเบียน  17,017,942,060  (12,763,456,545)  4,254,485,515  
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ 4  (3)  1 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  17,017,942,060  (12,763,456,545)  4,254,485,515 
สว่นต ่ากวา่ทนุจากการซือ้ธุรกิจ
แบบยอ้นกลบั 

(10,863,480,481)  10,863,480,481 - 

ขาดทนุสะสม (2,269,668,030)  1,899,976,064 (369,691,966) 

ทัง้นี ้การลดทนุโดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวด้งักลา่ว จะไม่สง่ผลกระทบใด  ๆ ต่อมลูค่าของสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
โดยสว่นของผุถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การลดทนุดงักลา่วเป็นการปรบัปรุงตวัเลขทางบญัชี
เพื่อใหง้บการเงินของบรษัิทฯ มีความชดัเจนขึน้เทา่นัน้ 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกขอ้ความเดิม
และแทนที่ดว้ยความใหมด่งันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 4,254,485,515 บาท (สีพ่นัสองรอ้ยหา้สบิสีล่า้นสีแ่สนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ย
สบิหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 4,254,485,515 หุน้ (สีพ่นัสองรอ้ยหา้สบิสีล่า้นสีแ่สนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ย
สบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 4,254,485,515 หุน้ (สีพ่นัสองรอ้ยหา้สบิสีล่า้นสีแ่สนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ย

สบิหา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณา
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ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไว้ และการด าเนินการอื่น
ใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบยีน
ตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

3. การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร  และเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตาม
ค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ีสว่นได้
เสียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไว ้เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมและสว่นต ่ากว่าทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบัและชดเชยขาดทนุสะสม รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวน
หุน้ และมลูค่าหุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ รวมทัง้มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบั
การลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต ่ามูลค่าหุน้สามญั  
รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูคา่หุน้เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลด
มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต ่ามูลค่าหุน้สามัญ  รวมทัง้การแก้ไขหนังสือ
บรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูคา่หุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอ
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
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งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

 
หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” “งดออกเสยีง” รวมถงึ “บตัร
เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ รวมทั้งการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัและความรวดเร็วในการระดมทนุในกรณีที่บริษัทฯ มี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้งินเพิ่มทนุ และท าใหบ้ริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุท่ีมีความพรอ้มส าหรบัการลงทนุหรือการขยายธุรกิจ
ในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล และเพื่อช่วยเสรมิสภาพคลอ่งและโครงสรา้งทางการเงินใหแ้ข็งแกรง่และมั่นคงมากยิ่งขึน้ อนัจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษัิทฯ และช่วยสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 
2/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและ
เสนอขายหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดวตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทนุและการใชเ้งินทนุใน
ส่วนที่เพิ่ม และการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ดงันี ้

• เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 1,275,514,485 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,275,514,485 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รายละเอียดปรากฎในแบบ

รายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5) 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้

เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนที่ดว้ย

ความใหมด่งันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 5,530,000,000 บาท (หา้พนัหา้รอ้ยสามสบิลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 5,530,000,000 หุน้ (หา้พนัหา้รอ้ยสามสบิลา้นหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 5,530,000,000 หุน้ (หา้พนัหา้รอ้ยสามสบิลา้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 
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ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณา
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบยีน
ตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

3. การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตาม
ค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ีสว่นได้
เสียในเรือ่งนีพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เก่ียวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมูลค่าหุน้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมทัง้มอบหมายใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาด าเนินการใด ๆ  
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูคา่
หุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ และการมอบ
อ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูคา่หุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ และการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,310,477,184 99.9901 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,421,700 0.0099 
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งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

 
หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” “งดออกเสยีง” รวมถงึ “บตัร

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชมุน าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์

2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จ านวน 5,530,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 11 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม

ทนุของบรษัิทฯ โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ หรอืใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

หรือให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งการจัดสรรนีจ้ะต้องไม่เกิน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหผู้้
ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 7.50 (ไม่เกินรอ้ย
ละ 30) ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท 
กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึง่คิดเป็น รอ้ยละ 5.00 (ไมเ่กินรอ้ยละ 20) ของทนุจดทะเบียนช าระ
แลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ซึง่คิดเป็น รอ้ยละ 2.50 (ไมเ่กินรอ้ยละ 10) ของทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  
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หมายเหต ุ: - ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหมี้การเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่ วไป  (General Mandate) เท่ากับ  17,017,942,060 หุ้น  มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 
17,017,942,060 บาท 

- ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 
4 บาท เป็น 1 บาท เทา่กบั 4,254,485,515 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แลว้ ทนุช าระแลว้ในสว่นท่ี
เพิ่มตอ้งไมเ่กินกวา่ 1,275,514,485 หุน้ ซึง่คิดเป็น รอ้ยละ 7.50 (ไมเ่กินรอ้ยละ 30) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ย
ละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 
4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  

โดยหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวธีิ (2) หรอื (3) ทนุช าระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่มตอ้งไมเ่กินกวา่ 850,897,103 หุน้ ซึง่คิดเป็น 
รอ้ยละ 5.00 (ไมเ่กินรอ้ยละ 20) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงั
การจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชย์
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี ้การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวในส่วนที่เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจ ากดั 
จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดย
ราคาที่จะเสนอขาย จะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุใน
สว่นที่เก่ียวกบัการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบคุคลในวงจ ากดั และในการก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ซึ่ง
จะตอ้งไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาต
ใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั และไมเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใน
แตล่ะครัง้ 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มี
อ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียง  

1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จัดสรร 
ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว  ๆ  ตลอดจนเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
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2. การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสญัญาต่าง  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง  ๆ  อนั
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

3. ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ตลอดจนการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ีสว่นได้
เสียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทฯ รวมทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มีอ  านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง ตามที่
เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,310,477,184 99.9901 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,421,700 0.0099 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

ผูด้  าเนินการประชมุน าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อเป็นการสนบัสนนุแผนงานในการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพ
คลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดเ้สนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอ
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ขายหุน้กู้ในจ านวน (ตามมูลค่าที่ตราไว)้ ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุน้กูม้ีประกันและหุน้กูไ้ม่มีประกัน และหุน้กูด้อ้ย
สทิธิและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีมีการเสนอขาย
หุน้กู ้

จ านวนเงิน : จ านวนเงินตน้ตามมลูค่าที่ตราไวไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ
อื่นใดในจ านวนเทียบเทา่ และในกรณีที่มีการซือ้คืน และ/หรอื ไถ่ถอนหุน้กูไ้มว่า่ดว้ยกรณี
ใด ๆ อนัมีผลท าใหเ้งินตน้คงคา้งของหุน้กูข้องบรษัิทฯ ลดลง วงเงินของหุน้กูท้ี่ไถ่ถอนแลว้
หรือบริษัทฯ ไดท้ าการซือ้คืนจะน ามานบัเป็นวงเงินของหุน้กูท้ี่บริษัทฯ สามารถท าการ
ออกและเสนอขายได ้(Revolving Principle) 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรอื เงินสกลุตา่งประเทศอื่นใดในจ านวนเทียบเทา่ 
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในครัง้เดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยท าการเสนอขาย

ภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื บคุคลและ
ผูล้งทนุใด ๆ ภายใตก้ฎท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรอื ส  านกังาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการ อื่นใดที่เก่ียวขอ้งมีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้กู ้

อาย ุ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ รวมถึงอาจเป็นหุน้กู้
ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลกิบรษัิท (Perpetual Bond) 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 
การไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนด 

: บรษัิทฯ อาจก าหนดใหม้ีสทิธิหรอืไมม่ีสทิธิไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนครบก าหนด รวมทัง้การซือ้
คืนหุน้กู ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

เง่ือนไขอื่น ๆ : ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
(รวมเรียก “ผู้มีอ านาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ผูม้ีอ  านาจไดม้อบหมาย มีอ านาจในการ
ก าหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงันี ้

1. ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อัตรา
ดอกเบี ้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนด
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการก าหนด
หรือแกไ้ขขอ้ตกลง เง่ือนไข และรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้
กู ้เช่น ประเภทหุน้กู ้อายหุุน้กู ้และอตัราดอกเบีย้ 

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ 
สถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์
และ/หรือ บคุคลอื่นใด ในกรณีที่จะตอ้งมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
หรอืในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร 
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3. ติดตอ่ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอื เอกสารตา่ง ๆ รวมถึงติดตอ่

ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หนว่ยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรอืจ าเป็นไดท้กุประการ ตามที่เห็นควร 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไมม่ีสว่นได้
เสียในเรื่องนีพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการการออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้วงเงินไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและ
เสนอขายหุน้กูจ้  านวนไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวนไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ จะนบัคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บตัร

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

หลงัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชมุแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ใหอ้ยู่ภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้า่ เมื่อที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามล าดบั



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 
 

1 - 31 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได ้

โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาส ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุ
เป็นการลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตัง้แตว่นัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 ธนัวาคม 2563 
ซึง่บรษัิทฯ ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ ผา่นช่องทางสือ่สาร ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แตป่รากฏวา่
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด เสนอวาระการประชมุมายงับรษัิทฯ 

ดงันัน้จึงสรุปวา่ ท่ีประชมุไดพ้ิจารณาวาระตา่ง ๆ ท่ีไดก้ าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุครบทกุวาระแลว้ 

เมื่อไมม่ีผูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชมุและปิด
ประชมุในเวลา 16.30 น. 

 

 
(นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 

ประธานท่ีประชมุ 
  

รบัรองความถกูตอ้งของรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 

  
(นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 

กรรมการ 
(นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท)์ 

 กรรมการ  
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

รายงานประจ าปี 2564  
ซ่ึงแสดงงบการเงนิของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code 

 

 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ประวัติยอ่ยและข้อมูลของผู้ได้รับเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

 
นายสุรเชษฐ ์ชัยปัทมานนท ์
กรรมการ  

อายุ (ปี) 54 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาโท วิศวอตุสาหการ, Columbia University, USA 

ปรญิญาตร ีวิศวกรรมไฟฟา้, Columbia University, USA 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP: Director Accreditation Program รุน่ท่ี 147/2561 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง/ การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บรษัิทจดทะเบยีน   

2561 – 2562 กรรมการ บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

ข. ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน   

2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรหิาร บรษัิท ไพรม์ โรด้ กรุป๊ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อนัอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่

ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท า

หนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิคา้ / บรกิาร / 

การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไมม่ี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (ร้อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2564) ของตนเอง: 302,418,003 หุน้ (7.108%) 

ของคูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ: ไมม่ ี

วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 สงิหาคม 2562 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือน

เมษายน 2565 เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2564 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

พลอากาศเอกสุรศักดิ ์ มีมณี 
กรรมการอิสระ / กรรมการกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ (ปี) 65 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปม.)  

วิทยาลยัการทพัอากาศ 

โรงเรยีนเสนาธิการทหารอากาศ 

วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้  โรงเรยีนนายเรอือากาศ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 90/2561 

 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง/ การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บรษัิทจดทะเบยีน   

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท ไฮโดร

เท็ค จ ากดั (มหาชน) 

ข. ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อนัอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่

ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท า

หนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิคา้ / บรกิาร / 

การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไมม่ี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

  

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (ร้อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2564) ของตนเอง: 81,000 หุน้ (0.00%) 

ของคูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ: ไมม่ ี

วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2562 (ด ารงต าแหนง่จนถงึเดือน

เมษายน 2565 เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2563 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

นายอภชิาติ ภมิูศุข 
กรรมการอิสระ 

อายุ (ปี) 51 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาโท Vehicle Styling (Transportation Design), University Royal 
Melbourne Institute of Technology 
ปรญิญาตร ีIndustrial design, K.M.I.T.L University of Technology 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 164/2562 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลัง/ การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บรษัิทจดทะเบยีน   

ข. ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน  

2531 – ปัจจบุนั Managing Director of CRJ Group 

2558  –  2560 ที่ปรกึษา ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อนัอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไมม่ี 

  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่

ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท า

หนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิคา้ / บรกิาร / 

การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไมม่ี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
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สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (ร้อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2564) ของตนเอง: ไมม่ ี

ของคูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ: ไมม่ ี

วันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 สงิหาคม 2562 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือน

เมษายน 2565 เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2564 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 
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บทนิยามและคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ รวมถึงมี

คุณสมบัติตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา ที่ไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักลา่วแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน

ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่

ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไมม่ี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามขอ้ 3. ขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริหารหรือการใหห้รือรบัความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนา้ที่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่

รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตาม

ประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แตใ่น

การพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กบับคุคลเดียวกนั 
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4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น

ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบ

บญัชีที่มีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ

ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการอิสระ 

6. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  

พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 

หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ที่เป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท

อื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทได ้

10. สามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษัทฯ 
หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) สาํหรบัคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 
2565 เป็นวงเงินไมเ่กินจาํนวน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูม้ีอาํนาจจดัสรร
เงินค่าตอบแทนประจาํปี 2565 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม  
 

รายการ ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ)  

ปี 2564 

วงเงนิที่เสนอ วงเงนิที่จ่ายจริง 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นเงิน ไมเ่กิน 5 ลา้นบาท ตามทีเ่ขา้ประชมุ 3.235 ลา้นบาท 

ผลประโยชนอ์ื่นใด ไมม่ี ไมม่ี 

 
อนึ่ง ในปี 2564  บริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบักรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ

คา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุจาํนวนรวม 3.235 ลา้นบาท โดยไมม่ีการจ่ายเงินรางวลัประจาํปี )โบนสั )   
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหก้ับกรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิารนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ โดยบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทฯ โดยแยก
เป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนใหท้ราบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ 
เพื่อความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
รายละเอียดของอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2565 มีดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชดุยอ่ย 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 (ปีที่ผา่นมา) 
รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 

1. คณะกรรมการบรษัิท     

 ประธานฯ 25,000 15,000 25,000 15,000 

 รองประธานฯ 17,500 15,000 17,500 15,000 

 กรรมการ 12,500 15,000 12,500 15,000 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    

 ประธานฯ 25,000 - 25,000 - 

 กรรมการ 15,000 - 15,000 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชดุยอ่ย 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 (ปีที่ผา่นมา) 
รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 ประธานฯ - 25,000 - 25,000 

 กรรมการ - 20,000 - 20,000 

3 .ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบีย้ประชมุ 

ทั้งนี ้ค่าตอบแทนในรูปของเ งิน
รางวลัประจาํปีจะเริ่มคาํนวณจาก
ผลประกอบการของรอบปีบญัชี ซึ่ง
สิน้สดุเมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ไมม่ี 
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สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุน้สามัญ 

ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่เสนอขายให้แก ่

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (PRIME ESOP) 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขาย 

เพื่อใหต้อบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย (“พนักงาน Prime”) ที่มุ่งมั่น

ท างานและผลกัดนัธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความส าเร็จ และเพื่อเสริมสรา้งก าลงัใจในการท างานและการมีสว่น

ร่วมในความเป็นเจา้ของบริษัทฯ อนัเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้พนกังาน Prime เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหด้ี

ยิ่งขึน้ และรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญใหป้ฏิบตัิงานใหก้บับรษัิทฯ ในระยะยาว อนัจะก่อประโยชนส์งูสดุ

ในแก่บรษัิทฯ ตอ่ไป 

2. รายละเอียดของหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

2.1. ลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 

ประเภท: หุน้สามญัของบรษัิทฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่พนกังาน Prime 

จ านวน: ไมเ่กิน 140,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 3.29 ของ
จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  

อายโุครงการ: เป็นโครงการตอ่เนื่องไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
โดยบรษัิทฯ จะเสนอขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2570 

ระยะเวลา 
การเสนอขาย: 

บรษัิทฯ จะเสนอขายครัง้แรกภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

การจดัสรร: 1. บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน Prime แต่ไม่รวมถึง (ก) พนกังาน Prime 
ที่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในคณะกรรมการของบรษัิทฯ และ (ข) กรรมการทา่นอื่น
ในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจ านวนหุน้ในโครงการ PRIME ESOP ทัง้หมดไม่
เกิน 140,000,000 หุน้  

 ส่วนที่หน่ึง: จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจ
พิจารณาจัดสรรและก าหนดจ านวนหุน้สามญั ใหผู้ท้ี่ยงัคงสถานภาพเป็น
พนักงาน Prime ในปัจจุบัน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจาก
ต าแหน่ง หนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน 
ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 
ผลงาน รวมถึงผลประโยชนท์ี่จะน ามาสูบ่รษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยในอนาคต 
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 ส่วนที่สอง: จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจ
พิจารณาจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่มีสถานภาพเป็นพนกังาน Prime ในปัจจุบนัหรือ
ในอนาคตตามความเหมาะสม 

2. ในกรณีที่เป็นการจัดสรรใหแ้ก่พนักงาน Prime รายใดรายหนึ่งเกินรอ้ยละ 5 ของ
จ านวนหุน้สามญัที่จะเสนอขายภายใตโ้ครงการนี ้ใหค้ณะกรรมการ เสนอตอ่ที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิภายใตห้ลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน รวมทัง้ประกาศหรือขอ้ก าหนดอื่นที่
แกไ้ขเพิ่มเติม หรอืใชแ้ทนประกาศฉบบัดงักลา่ว 

3. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จ านวนหุ้นที่พนักงาน Prime แต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่
จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเทา่กนั 

ราคาและ
ระยะเวลาการ
ใชส้ทิธิ: 

1. ส่วนที่หน่ึง: จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ เวน้แตก่รณีที่มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ 
และจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรร ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ก าหนด พนักงาน 
Prime ที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัตามโครงการนี ้สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัใน
จ านวนและราคาการเสนอขายที่ครบก าหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดงันี ้โดยราคา
เสนอขายดงักล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถดัไป 
ตลอดอายขุองโครงการ 
ราคาเสนอขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นที่สามารถใช้
สิทธิ* 

1.86 วนัท่ีเสนอขายหุน้สามญั – 
 28 เมษายน 2570 

10% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.05 
 

28 เมษายน 2567 –  
28 เมษายน 2570 

15% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.26 28 เมษายน 2568 –  
28 เมษายน 2570 

20% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.49 
 

28 เมษายน 2569 –  
28 เมษายน 2570 

25% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.74 
 

1 เมษายน 2570 –  
28 เมษายน 2570 

30% ของที่ไดร้บัจดัสรร 
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2. ส่วนที่สอง: จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้  ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอืบคุคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนด
ระยะเวลาการใชส้ิทธิ จ านวนหุน้ที่สามารถใชส้ิทธิ และจัดสรรหุน้สามญัตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยใหน้ าราคาเสนอขายตอ่หุน้ตามตารางขา้งตน้มาใชก้บัการเสนอ
ขายหุน้ในสว่นท่ีสองนี ้ 

ก าหนดการใช้
สทิธิซือ้หุน้
สามญั: 

พนกังาน Prime ที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัตามโครงการนี ้สามารถใชส้ิทธิไดปี้ละ 4 
ครัง้ ทกุวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม นบัจากวนั
ใชส้ิทธิครัง้แรก เวน้แต่การใชส้ิทธิในครัง้สดุทา้ย พนกังาน Prime สามารถใชส้ิทธิไดใ้น
วนัท่ี 28 เมษายน 2570 

 

2.2. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขอื่นๆ ในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

2.2.1. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

พนกังาน Prime ที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 

โดยแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัในระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 10 วนัท าการ

ก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ เวน้แต่กรณีที่พนกังาน Prime จะใชส้ิทธิในครัง้สดุทา้ยใหแ้จง้

ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วนัท าการ ก่อนวนั

ก าหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษัิทฯ ใหเ้ลือ่น

วนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้ดงักลา่ว 

โดยบริษัทฯ จะแจง้ข่าวเตือน และใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เก่ียวกับระยะเวลาการแจง้ความ

จ านงในการใชส้ิทธิ ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย จ านวนหุน้ที่สามารถใช ้

สิทธิ ราคาการใช ้สิทธิ ระยะเวลาการใช ้สิทธิรายละเอียดบญัชีธนาคารเพื่อการซือ้หุน้สามญั และ

สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ ส านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ หรอืท าเป็นหนงัสอืจดัสง่

ตามหน่วยงานที่พนกังาน Prime สงักดัอยู่ หรือสง่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกสใ์หท้ราบอยา่งนอ้ย 7 วนั

ท าการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 

2.2.2. เง่ือนไขในการใชส้ทิธิ 

(1) พนกังาน Prime ทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้จะตอ้งด ารงต าแหนง่พนกังาน Prime ณ ขณะที่มีการใชส้ทิธิ 

อนึ่ง (ก) พนักงาน Prime ที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) 

กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรหุน้ภายใตโ้ครงการ 

PRIME ESOP นี ้ 

(2) ในกรณีที่พนกังาน Prime ที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้เกษียณอายตุามระเบียบของบริษัทฯ ใหพ้นกังาน

รายนัน้สามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้ไดจ้นถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินถดัไป และใหส้ว่นท่ีไมส่ามารถ
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ใชส้ิทธิซือ้หุน้ได ้กลบัคืนสูบ่ริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจดัสรรใหแ้ก่พนกังาน 

Prime รายอืน่ ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑท์ี่ก าหนดตอ่ไป ภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ (4) 

ในกรณีที่พนกังาน Prime ที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ ไดโ้อนยา้ยสงักดัหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเห็นชอบ (แลว้แต่กรณี) โดยที่พนกังาน Prime รายดงักลา่วยงัคงเป็น

พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ใหพ้นักงาน Prime รายนัน้สามารถใช้สิทธิซือ้หุน้ที่ไดร้บั

จดัสรรทัง้หมดนัน้ไดจ้นครบอายโุครงการ 

ในกรณีที่พนกังาน Prime ที่ไดร้บัจดัสรรพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน Prime ก่อนหรือในวนัใช้

สทิธิดว้ยเหตอุื่นนอกจาก กรณีตาม (2) ขา้งตน้ เช่น เสยีชีวิต ลาออก ถกูใหอ้อก (ถา้มี) ใหพ้นกังาน 

Prime รายนัน้ หมดสิทธิซือ้หุน้ตามโครงการ และใหถื้อว่าหุน้สามัญที่ไดร้บัจดัสรรที่เหลืออยู่เป็น

อนัถกูยกเลกิและสิน้ผลในทนัที  และใหส้ว่นท่ีไมส่ามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้ได ้กลบัคืนสูบ่รษัิทฯ เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจดัสรรใหแ้ก่พนกังาน Prime รายอื่น ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑท์ี่

ก าหนดตอ่ไป ภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ (4) 

(3) เมื่อพน้วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่พนกังาน Prime ที่ไดร้บัจดัสรรไมใ่ชส้ทิธิซือ้หุน้ หรอืใชส้ทิธิไม่

ครบถว้น หรือมิไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการใชส้ิทธิที่ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้นภายในวนัสิน้สดุอายุ

โครงการ ใหถื้อวา่พนกังาน Prime ดงักลา่วสละสทิธิการใชส้ทิธิซือ้หุน้ท่ีเหลอืและไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้ง

ใด ๆ จากบรษัิทฯ 

(4) บริษัทฯ สามารถน าหุ้นที่เคยเสนอขายแลว้มาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก การ

เกษียณอายุ หรือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน Prime โดยใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ

บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจจัดสรรหุน้ที่เคยเสนอขายแลว้

ใหแ้ก่พนกังาน Prime รายอื่นต่อไปไดต้ามความเหมาะสม ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารจัดสรรหุน้ใน

โครงการนี ้

กรณีที่เป็นการจดัสรรใหม่ใหแ้ก่พนกังาน Prime อนัเป็นผลใหร้ายใดรายหนึ่งไดร้บัจดัสรรหุน้เกิน

กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่เสนอขายตามโครงการนี ้ก่อนการจัดสรรใหม่ บริษัทฯ  ตอ้งเรียก

ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขอมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จดัสรรได ้ทัง้นีก้ารเรยีกประชมุ หนงัสอืนดัประชมุ และ

มติที่ประชุมตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 

ทจ.32/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เรือ่ง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมต่อ่กรรมการ

หรอืพนกังาน รวมทัง้ประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นที่แกไ้ขเพิ่มเติม หรอืใชแ้ทนประกาศฉบบัดงักลา่ว 

(5) ส าหรบัเงินค่าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาที่ผูใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้ตอ้งรบัภาระจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้ ผูใ้ช ้

สิทธิซือ้หุน้ตอ้งช าระเงินค่าภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่ายพรอ้มกับการช าระเงินตาม

จ านวนการใชส้ทิธิ 
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ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษีที่ผูใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้ช าระใหแ้ก่บริษัทฯ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

จ านวนภาษีที่บริษัทฯ ตอ้งหกัภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ ค านวณได ้ผูใ้ชส้ิทธิจะตอ้งน าเงินค่าภาษี

เพิ่มเติมมาช าระใหค้รบถว้นภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษัิทฯ บอกกลา่วใหช้ าระเพิ่มเติม ใน

กรณีที่เงินคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่บรษัิทฯ ค านวณไดต้ ่ากวา่เงินประมาณการคา่ภาษี บรษัิทฯ จะสง่

เงินประมาณการค่าภาษีส่วนเกินใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทฯ แจง้ให้

ทราบโดยไมม่ีดอกเบีย้ 

2.2.3. เง่ือนไขอื่นๆ 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณา

ก าหนดรายช่ือพนกังานที่ไดร้บัการจดัสรร จ านวนหุน้ที่จะจดัสรร วนัเสนอขาย ระยะเวลาการใชส้ิทธิ 

เง่ือนไขการปรบัราคาการใชส้ทิธิ และจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องเท่าที่ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 

ธนัวาคม 2551 เรือ่ง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมต่อ่กรรมการหรอืพนกังาน รวมทัง้ประกาศหรอื

ขอ้ก าหนดอื่นที่แกไ้ขเพิ่มเติม หรอืใชแ้ทนประกาศฉบบัดงักลา่ว 

ในกรณีที่มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรร (ถา้มี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผลประโยชนข์องพนกังาน Prime ที่ไดร้บัจดัสรรหุน้ตามโครงการนี ้ กลา่วคือ จะตอ้งไมเ่ป็นการเพิ่มหรอื

ลดสทิธิที่พนกังาน Prime ไดร้บัอยูเ่ดิม 

3. ราคาใช้สิทธิเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตลาด 

ราคาการใชส้ิทธิที่ครบก าหนดจะเป็นไปตามที่ก าหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาโดยราคาการใชส้ิทธิดังกล่าวจะไม่

เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใชส้ิทธิในครัง้ถัดไปตลอดอายุโครงการ ทัง้นีก้ารเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ พนกังาน 

Prime ในครัง้นีไ้ม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้แก่พนกังาน Prime ในราคาต ่าตามนยัของประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (ตามที่ไดม้ีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) โดยราคาการใชส้ิทธิค านวณจากราคาปิดของหุน้ของบริษัทฯ ที่ท  าการซือ้

ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งมีมติเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

พิจารณาอนุมตัิโครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตัง้แต่วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึง 10 มีนาคม 2565 ซึ่งมีราคา

เฉลีย่อยูท่ี่ 1.69 บาท 

4. หลักเกณฑก์ารจัดสรรหุ้นสามัญ 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน Prime จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุน้ โดยแบ่งรายละเอียดการจดัสรร 

ดงันี ้
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4.1 ส่วนที่หน่ึง : จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาจัดสรรและก าหนดจ านวนหุน้สามัญ ใหผู้ท้ี่ยังคงสถานภาพเป็น

พนกังาน Prime ในปัจจุบนั โดยใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสมจากต าแหน่ง หนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่มีต่อ

บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 

ผลงาน รวมถึงผลประโยชนท์ี่จะน ามาสูบ่รษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยในอนาคต โดยแบง่รายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้ 

4.1.1. รายช่ือพนกังาน Prime ที่เป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย* ที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ กรณีไดร้บัจดัสรรไมเ่กิน

รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจะเสนอขายในโครงการครัง้นี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรร 

ร้อยละของจ านวน
หุ้นของโครงการ 

นายคณาเดช ธรรมนญูรกัษ์ กรรมการบรษัิทยอ่ย1-19 ไมเ่กิน 7,000,000 หุน้ ไมเ่กิน 5 % 

4.1.2. รายช่ือพนกังาน Prime ที่เป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ยที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ กรณีไดร้บัจดัสรรมากกวา่

รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจะเสนอขายในโครงการครัง้นี ้

-ไมม่ี- 

หมายเหตุ 

* บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดแ้ก่

(1) บรษัิท ไพรม์ เอ็นเนอรย์ี่ แคปปิตอล จ ากดั 

(2) บรษัิท ไพรม์ รนีิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

(3) บรษัิท สมารท์ โซลาร ์จ ากดั 

(4) บรษัิท ไพรม์ โรด โซลาร ์จ ากดั 

(5) บรษัิท สตาร ์โซลาร ์จ ากดั 

(6) บรษัิท ไพรม์ อลัเทอรเ์นทีฟ เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 

(7) บรษัิท พาวเวอร ์เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

(8) บรษัิท สมารท์ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั 

(9) บรษัิท ไพรม์ กรนี โซลาร ์จ ากดั 

(10) บรษัิท ไอดีล โซลาร ์จ ากดั 

(11) Prime Solar Energy Corporation 

(12) He Wu Company Limited 

(13) Shin Shi Company Limited  

(14) Sheng Jiu Company Limited 

(15) บรษัิท ไพรม์ อลัเทอรเ์นทีฟ วิชั่นส ์จ ากดั 

(16) บรษัิท ไพรม์ โรด รูฟท็อป จ ากดั 

(17) บรษัิท ไพรม์ โรด อลัเทอรเ์นทีฟ  

(ประเทศกมัพชูา) จ ากดั 

(18) บรษัิท ไพรม์ เอ็นเนอรย์ี่ เคเอช จ ากดั 

(19) บรษัิท ไพรม์ เอ็กซ ์จ ากดั  

 

4.2 ส่วนที่สอง: จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่มีสถานภาพเป็นพนกังาน Prime ในปัจจบุนัหรอืใน

อนาคตตามความเหมาะสม 
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5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ (Dilution Effect) 

หากมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้ของพนักงาน Prime ทัง้จ านวน 140,000,000 หุน้ และผูใ้ช้สิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผูถื้อหุน้ของ

บรษัิทฯ จะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญั ดงันี ้

5.1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

สดัสว่นการถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 3.1858* 

*สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ 

=  
𝑄𝑥

𝑄𝑜+ 𝑄𝑥

 

=  
4,254,485,515

140,000,000 +  4,254,485,515
 

= 3.1858 

โดยที ่

𝑄𝑜  คือ จ านวนหุน้ช าระแลว้ที่มีอยูเ่ดิม 

𝑄𝑥  คือ จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้

5.2. การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สดัสว่นการลดลงของราคาของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ -1.7907%* 

* สตูรการค านวณการลดลงของราคา 

=  
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย − ราคาตลาดหลงัเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

=  
1.53 − 1.5574

1.53
 

= -1.7907 

โดยที ่

ราคาตลาดกอ่นการเสนอขาย = 1.53 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = ((ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ที่มีอยู่เดิม) + (ราคา
การใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครัง้นี)้) / 
(จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ที่มีอยู่เดิม + จ านวนหุน้ที่ออกและ
เสนอขายในครัง้นี)้ 
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5.3. การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

สดัสว่นการแบง่ก าไรของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 3.1858* 

* สตูรการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร 

=  
𝐸𝑃𝑆𝑜− 𝐸𝑃𝑆𝑛

𝐸𝑃𝑆𝑜
 

=  
0.03379 − 0.03272

0.03379
 

= 3.1858 

โดยที ่

𝐸𝑃𝑆 = ก าไรสุทธิต่อหุ้นของงบการเงินรวมที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 

𝐸𝑃𝑆𝑜 = Net Profit/Qo 

𝐸𝑃𝑆𝑛 = Net Profit/(Qo+Qx) 

6. สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน Primeตามประกาศ ทจ. 32/2551 

6.1. ตามขอ้ 9 ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลกัทรพัยต์่อพนกังาน ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อ

หุน้ของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ตามโครงการดงักลา่ว 

6.2. ตามขอ้ 12 (3) ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลกัทรพัยต์่อพนกังาน Prime เฉพาะรายใดเกินกว่า

รอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้สามญัที่เสนอขายต่อพนกังาน Prime ในโครงการครัง้นี ้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิส  าหรบั

พนกังานดงักลา่วเป็นรายบคุคลและตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ย

กวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และตอ้งไมม่ีผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้

รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละหา้ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงคดัคา้นมติดงักลา่ว 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น 

7.1. เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้ 

เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังาน Prime ตามโครงการ PRIME ESOP 

7.2. ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บรษัิทฯ จะน าเงินทนุท่ีไดร้บัไปใชเ้พื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ 
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7.3. ความสมเหตุสมผลในการเสนอขายหุ้น แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่ง

เงินทนุ 

โครงการเสนอขายหุน้ในครัง้นีเ้หมาะสมในการตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังาน Prime ที่มุง่มั่นท างานและ

ผลกัดนัธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความส าเร็จ และเพื่อเสริมสรา้งก าลงัใจในการท างานและการมีสว่นรว่มใน

ความเป็นเจา้ของบริษัทฯ อนัเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้พนกังาน Prime เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหด้ี

ยิ่งขึน้ และเงินทุนหมุนเวียนที่จะไดร้บัดงักล่าวเพียงพอในการขยายธุรกิจ และเสริมสรา้งรายไดแ้ละก าไรให้

เป็นไปตามเปา้หมายของบรษัิทฯ 

7.4. ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน Prime ในครัง้นีไ้ม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้แก่พนกังาน 

Prime ในราคาต ่า บริษัทฯ จึงคาดว่าโครงการเสนอขายหุน้ในครัง้นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

สถานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
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(F 53-4) 

 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 
ขา้พเจา้บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 11 

มีนาคม 2565 เก่ียวกบัการเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการ

เพิ่มทนุและยกเลิกการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เดิม ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน และยกเลิกการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งไดอ้นมุตัิการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,275,514,485 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิใหม้ีการจัดสรรใหม่เป็นหุน้เพิ่มทุนแบบมอบ

อ านาจทั่วไป (General Mandate) สว่นหนึ่งและเป็นหุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิในโครงการเสนอขายหุน้สามัญของ

บรษัิทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (PRIME ESOP) อีกสว่นหนึง่ ดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 140,000,000 1.00 140,000,000 

          การใชเ้งินทนุ     

  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั 1,135,514,485 1.00 1,135,514,485 

         (General Mandate)     

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามโครงการ

เสนอขายหุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) 

ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ไมเ่กิน  

140,000,000 หุน้ 

โปรดพิจารณา 

หมายเหต ุ(1) 

โปรดพิจารณา

หมายเหต ุ(2) 

โปรดพิจารณา 

หมายเหต ุ(3) 

รวม ไมเ่กิน 140,000,000 หุน้  
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หมายเหตุ 

(1) บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึง (ก) พนกังาน Prime ที่ด  ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมี

จ านวนหุน้ในโครงการ PRIME ESOP ทัง้หมดไม่เกิน 140,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ

รองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้ในโครงการ PRIME ESOP  

ก. ส่วนที่หน่ึง จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาจัดสรรและก าหนดจ านวนหุน้สามญั ใหแ้ก่ใหผู้ท้ี่ยงัคง

สถานภาพเป็นพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ในปัจจบุนั ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศ

เก่ียวกบัโครงการเสนอขายหุน้สามญัของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ที่เสนอขายใหแ้ก่

พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (PRIME ESOP)  

ราคาเสนอขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นที่สามารถใช้สทิธิ* 

1.86 วนัท่ีเสนอขายหุน้สามญั – 
 28 เมษายน 2570 

10% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.05 
 

28 เมษายน 2567 –  
28 เมษายน 2570 

15% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.26 28 เมษายน 2568 –  
28 เมษายน 2570 

20% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.49 
 

28 เมษายน 2569 –  
28 เมษายน 2570 

25% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

2.74 
 

1 เมษายน 2570 –  
28 เมษายน 2570 

30% ของที่ไดร้บัจดัสรร 

ข. ส่วนที่สอง จ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูท้ี่มีสถานภาพเป็นพนกังานของ

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ในปัจจบุนัหรอืในอนาคตตามความเหมาะสม  

(2) เวน้แต่กรณีที่มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรร ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่

ก าหนด พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัตามโครงการนีส้ามารถใชส้ิทธิซือ้

หุน้สามญัในจ านวนและราคาการเสนอขายที่ครบก าหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา ดงัตารางขา้งตน้ โดยราคา

เสนอขายดงักลา่วจะไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถดัไป ตลอดอายขุองโครงการ 

(3) ทกุวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม นบัแต่วนัใชส้ิทธิครัง้แรก เวน้แต่

การใชส้ทิธิในครัง้สดุทา้ย พนกังาน Prime สามารถใชส้ทิธิไดใ้นวนัที่ 28 เมษายน 2570 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป 

1/ รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหมี้การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ ซึ่งเท่ากับ 4,254,485,515 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท 

หมายเหตุ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,135,514,485 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหผู้ถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 26.69 (ไม่เกินรอ้ยละ 
30) ของทุนจะทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเปลี่ยนแปลง
วตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ  

(2) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 20 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทนุจะทะเบียนช าระ
แลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ  

(3) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 10 (ไม่เกินรอ้ยละ 10) ของทุนจะทะเบียน
ช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ  

ทัง้นี ้การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวในส่วนที่ เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใน
วงจ ากดั จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุในสว่นที่เก่ียวกบัการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย
หุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด และในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดัจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในชว่งที่เสนอขายหุน้ ซึง่จะตอ้งไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุน้ที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 

จัดสรรให้แก ่ ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น  
(หุน้) 

ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดสว่นการถอืหุ้น 
(Rights Offering) 

หุน้สามญั ไมเ่กิน  1,135,514,485 หุน้ 26.69 โปรดด ู
หมายเหตุ
ดา้นลา่ง 

 2. ประชาชนทั่วไป  
(Public Offering) 

หุน้สามญั ไมเ่กิน  850,897,103 หุน้ 20 

3. บุคคลในวงจ ากดั  
(Private Placement) 

หุน้สามญั ไมเ่กิน  425,448,551 หุน้ 10 
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วนัท าการติดตอ่กนั และไม่เกิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใน
แตล่ะครัง้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แลว้ ทุนช าระ
แลว้ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 1,135,514,485 หุ้น ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 26.69 (ไม่เกินรอ้ยละ 30) ของทุน 
จดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการ เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคใ์น 
การเพิ่มทนุ  

โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 
850,897,103 หุน้ ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 20 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุ  

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัที่ 28 มีนาคม 

2565  

4. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าที่เสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ตามโครงการ PRIME ESOP เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วัตถุประสงคข์องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 เพื่อรองรับโครงการ PRIME ESOP 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีหุน้สามญัเพียงพอต่อการรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัที่เสนอขายใหแ้ก่ของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยตามโครงการ PRIME ESOP และบรษัิทฯ จะน าเงินทนุที่ไดร้บัไปใชเ้พื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ 

5.2 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุส าหรบัรองรบัแผนการลงทุนในอนาคตไดอ้ย่างทนักาล ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและมี

ความยืดหยุ่นทางดา้นการเงินส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุของบริษัทฯ ในอนาคต ในการนี ้บริษัทฯ อาจ

ปรบัเปลีย่นการใชเ้งินตามที่ระบขุา้งตน้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ ตอ่ไป 
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6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 โครงการ PRIME ESOP 

เป็นการสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพในการท างานใหด้ียิ่งขึน้เพื่อใหบ้ริษัทฯ 

เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแขง่ขนัตอ่ไปในอนาคต 

6.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

ช่วยเพิ่มความคลอ่งตวัและความรวดเร็วในการระดมทนุในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้งินเพิ่มทนุ และ

ท าใหบ้รษัิทฯ มีแหลง่เงินทนุที่มีความพรอ้มส าหรบัการลงทนุหรือ การขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ย่างทนักาล อีกทัง้ยงั

ช่วยเสริมสภาพคลอ่งและสง่ผลใหโ้ครงสรา้งทางการเงินที่แข็งแกรง่ เพื่อรองรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุของ

บรษัิทฯ ในอนาคต อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ตลอดจนช่วยสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลงัจากการหกัทุนส ารองต่าง ๆ  ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับภาวะ

เศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และขอ้พิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นสมควร 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

ภายหลงัจากที่บคุคลที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ และมีช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ในทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ บคุคลดงักลา่วจะมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลเมื่อ

บรษัิทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 

7.3 ผลประกอบการของบริษัทฯ 

โครงการ PRIME  ESOP เป็นการสรา้งแรงจูงใจใหข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิหนา้ที่โดยมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้อนัจะ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาดว้ยในที่สดุ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความเห็นวา่โครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานที่มุ่งมั่น

ท างานและผลกัดนัธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความส าเรจ็ และเพื่อเสริมสรา้งก าลงัใจในการท างานและการมีสว่นรว่มใน

ความเป็นเจา้ของบรษัิทฯ อนัเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานใหด้ียิ่งขึน้  
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ในโครงการ PRIME ESOP การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามโครงการดงักล่าวจะส่งผล

กระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (Dilution Effect) ทัง้ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) ดา้นการลดลงของสดัสว่นการ

ถือหุน้ (Control Dilution) และดา้นการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) ดงันี ้

การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) รอ้ยละ 3.1858 

การลดลงของราคา (Price Dilution) รอ้ยละ -1.7907% 

การลดลงของสว่นแบ่งก าไร (EPS Dilution) รอ้ยละ 3.1858 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบ

มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและการระดมทนุของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการ

เพิ่มทนุในรูปแบบดงักลา่วเพิ่มความคลอ่งตวัและทางเลอืกในการระดมทนุ เพื่อรองรบัแผนการลงทนุของบรษัิทฯ ในอนาคต 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่ม
ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3/2565 11 มีนาคม 2565 

2 วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

28 มีนาคม 2565 

3 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 29 เมษายน 2565 

  

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

สมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 

 (นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้

ของบรษัิทจดทะเบียน ลงวนัท่ี  19 กมุภาพนัธ ์2542  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทีด่ี 

ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผู้ถือหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้

ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดใหม้ี

การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้

ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เนื่องจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไมคุ่น้เคยกบัขอ้พงึปฏิบตัิที่น  ามาใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ 

จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วม

ประชมุแตล่ะรายตามที่บรษัิทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง   

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ และ

หากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
1.2 ผู้ถอืหุ้นที่มิใช่ผู้มีสัญชาติไทย 

(ก) ส าเนาหนงัสอืเดินทางฉบบัจรงิ ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผูถื้อหุน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการผู้มีอ านาจ ) 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนารบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ( มีอายไุมเ่กิน 1 ปี ) ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล 

( กรรมการผูม้ีอ  านาจ ) ที่เขา้รว่มประชมุ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล ( ถา้มี ) พรอ้มทัง้ส  าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจริง ที่ยงัไม่หมดอาย ุ

ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่ 

นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ไม่เกิน 1 ปี และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี ) พร้อมทั้ง ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางยงัไมห่มดอาย ุของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ข) กรณีที่เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้ม

กัน และให้ผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
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กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM 

กรุณาน าส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงและเอกสารประกอบตามที่ระบุดา้นล่าง มายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 28 เมษายน 

2565 เวลา 17.00 น. ตามที่อยูด่งันี ้
ส านักเลขานุการบริษัทฯ 
บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ชัน้ 22 อาคารทีพี แอนด ์ที ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ  
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นสัญชาติไทย 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ ( แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน

รฐัวิสาหกิจ ที่ยงัไมห่มดอายขุองผูม้อบฉนัทะ ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ  

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื ส  าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน

รฐัวิสาหกิจ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูร้บัขอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของ

ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นที่ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ ( แบบ ก. หรือแบบ ข. ) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

ของผูม้อบฉนัทะ และ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนา

บตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้ีสญัชาติไทย) หรอื ส  าเนาหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีผูร้บัมอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสญัชาติไทย) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉันทะ  ลงลายมือช่ือ

รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. หรอื แบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้มเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ที่มี

ก า รลงนามรับ รอ ง ส า เนาถูกต้อ ง โดยกร รมการผู้มี อ  า นาจลงนามผูกพันนิ ติ บุคคล ที่ ม ี

การลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรบัรองฯ 
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พรอ้มประทบัตราส าคญัส าคญัของนิติบุคคล ( ถา้มี ) และลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ

ดงักลา่ว  

(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  

(กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมิใช่บคุคลที่มีสญัชาติไทย) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั

นิติบคุคลตามหนงัสอืรบัรองฯ ในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลง

นามดงักล่าว และ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนา

หนงัสือเดินทาง ( กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมิใช่บคุคลที่มีสญัชาติไทย) ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. หรอื แบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่

อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มทัง้ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรอื ส  าเนาหนงัสอืเดินทาง ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผูม้ีอ  านาจลงนามดงักลา่ว และ ส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน หรอื ส าน าบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ( กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลสญัชาติไทย ) 

หรอื ส  าเนาหนงัสอืเดินทาง ( กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมิใช่บคุคลที่มีสญัชาติไทย ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลง

นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ 

(ค) กรณีที่เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้ม

กัน และให้ผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อม

ประทบัตราส าคญัของนิติบุคค ( ถา้มี ) และ ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการ

รบัรองลายมือช่ือโดยนาตารพีบับลคิ 
2.3 กรณีมอบฉันทะให้คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉนัทะ

ใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามที่ระบไุวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบ

ฉนัทะ  

(ข) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้แนบส าเนาเอกสารตามที่ราชการออกใหผู้ม้อบฉนัทะ และผูร้บั

มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง และหาก

มีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย ทัง้นี ้ใหผู้ม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

รบัรองส าเนาถกูตอ้งเอกสารเหลา่นัน้ดว้ย  
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(ค) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลใหใ้ชเ้อกสารดงัตอ่ไปนี ้

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ( มีอายไุมเ่กิน 1 ปี ) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ี

อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และหนงัสือมอบอ านาจ ( ถา้มี ) ทัง้นีเ้อกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่บคุคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  านาจ

กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

2. ส าเนาเอกสารตามที่ราชการออกใหผู้ม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตัว

ขา้ราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน

ประกอบดว้ย ทัง้นี ้ใหผู้ม้อบฉนัทะรบัรองส าเนาถกูตอ้งเอกสารเหลา่นัน้ดว้ย  

3. ส า เนาเอกสารตามที่ ราชการออกให้ผู้ร ับมอบฉันทะ เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน  
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ใหย้ื่น
หลกัฐานประกอบดว้ย ทัง้นี ้ใหผู้ม้อบฉนัทะรบัรองส าเนาถกูตอ้งเอกสารเหลา่นัน้ดว้ย 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
 
 

9 - 1 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การประชมุผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ และสทิธิการออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม  

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ตามสดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ จะ

ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อ

หุน้ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือ

กันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนันบัแต่วนั

ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ 

โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

สมควร 

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้

คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 28. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้

ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมต์ิดต่อกัน 3 วนัก่อนวนั

ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัอื่นทั่ว

ราชอาณาจกัร 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้

หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นาย

ทะเบียนก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะ

เขา้ประชมุ 

ขอ้ 30. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไม่

นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ

ไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนั

ระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่ง

หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จจะตอ้งครบ

องคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมิไดม้าประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรอืมี แตไ่มอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุเลอืกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุป็นประธาน 

ขอ้ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหก้บับคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่น หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า การแกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมด หรือบางสว่นท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล

อื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ขอ้ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษัิทในรอบปีที่

ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) เลอืกตัง้คณะกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทั่วไป)  

เขียนที่.............................................................. 

วนัท่ี............เดือน............................ปี................ 

(1) ขา้พเจา้......................................................................................................สญัชาติ................................ 

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม........................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสียง

แบง่เป็น 

☐ หุน้สามญั...............................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสยีง 

☐ หุน้บรุมิสทิธิ............................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

☐ (1) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรอื 

☐ (2) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรอื 

☐ (3) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรือ 

☐ (4) นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์        กรรมการอิสระ      อาย ุ 58  ปี 

ที่อยู ่เลขท่ี 41 ซอยยาสบู1 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900                                                            หรอื 

☐ (5) นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน อาย ุ 59  ปี ที่อยู ่เลขที่ 99/1 ซอยสขุสวสัดิ ์22 แขวงบางประกอก เขตราษฏรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 

10140 

ปิดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนขา้พเจ้าใน  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีง 

2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนที่ถือไวไ้ด้ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว)  

เขียนที่.............................................................. 

วนัท่ี............เดือน............................ปี................ 

(1) ขา้พเจา้......................................................................................................สญัชาติ................................ 

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม........................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสียง

แบง่เป็น 

☐ หุน้สามญั...............................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสยีง 

☐ หุน้บรุมิสทิธิ............................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

☐ (1) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรอื 

☐ (2) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรอื 

☐ (3) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรอื 

☐ (4) นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์        กรรมการอิสระ      อาย ุ 58  ปี 

ที่อยู ่เลขท่ี 41 ซอยยาสบู1 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900                                                            หรอื 

         ☐ (5) นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์           กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน อาย ุ 59  ปี ที่อยู ่เลขที่ 99/1 ซอยสขุสวสัดิ ์22 แขวงบางประกอก เขตราษฏรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 

10140  

ปิดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  

ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

(6) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ -  
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

- วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ - 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ กรณีแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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 ☐ กรณีแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดงันี ้

1. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์

  ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

2. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี 

  ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

3. นายอภิชาต ภมูิสขุ 

  ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2565 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยท าการจัดสรรใหม่เป็นหุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหน่ึง และเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัท
ฯ และพนักงานของบริษัทยอ่ย (PRIME ESOP) อีกส่วนหน่ึง 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

(7) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(8) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

หมายเหต ุ
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1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีง 

2. ระเบียบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่พงึจะเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

วาระที่...............................เร่ือง............................................................................................................................... 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่...............................เร่ือง............................................................................................................................... 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่...............................เร่ือง............................................................................................................................... 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนที่.............................................................. 

วนัท่ี............เดือน............................ปี................ 

(1) ขา้พเจา้......................................................................................................สญัชาติ................................ 

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

(2) ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั………………………………………

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม........................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสียง

แบง่เป็น 

 หุน้สามญั...............................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสียง 

 หุน้บรุมิสทิธิ...........................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

 (1) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรอื 

 (2) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรอื 

 (3) ช่ือ......................................................................................................อาย.ุ...................................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. หรือ 

☐ (4) นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์        กรรมการอิสระ      อาย ุ 58  ปี 

ที่อยู ่เลขท่ี 41 ซอยยาสบู1 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900                                                            หรอื 

ปิดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

☐ (5) นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน อาย ุ 59  ปี ที่อยู ่เลขที่ 99/1 ซอยสขุสวสัดิ ์22 แขวงบางประกอก เขตราษฏรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 

10140 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนขา้พเจา้ใน การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่พงึจะเลือ่น
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

(6) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ -  
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

- วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ - 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุมัติการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ กรณีแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

 ☐ กรณีแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดงันี ้

1. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์

  ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

2. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี 

  ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

3. นายอภิชาต ภมูิสขุ 

  ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2565 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยท าการจัดสรรใหม่เป็นหุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหน่ึง และเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ 
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอ่ย (PRIME ESOP) อีกส่วนหน่ึง 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

(7) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(8) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
       (...........................................................) 
ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (...........................................................) 
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ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (...........................................................) 
ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (...........................................................) 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(ก) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 

(ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 

(Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีง 

4. ระเบียบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้

ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

ใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่พงึจะเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

วาระที่...............................เร่ือง............................................................................................................................... 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่...............................เร่ือง............................................................................................................................... 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

วาระที่...............................เร่ือง............................................................................................................................... 

☐ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 ☐ เห็นดว้ย  ☐ ไมเ่ห็นดว้ย  ☐ งดออกเสยีง  

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 

ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (...........................................................) 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
 
 

11 - 1 
 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 

ที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ 

 

 นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย ์
กรรมการอิสระ   
อายุ:  58  ปี 

ที่อยูต่ิดต่อ:  เลขที ่41 ซอยยาสบู1 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม:  มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2565 
ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม :  ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการท่านอื่น 
นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุที่จดัสรรใหก้รรมการทกุทา่นตามเกณฑป์กติ 

 

 

 

นางวิภาภรณ ์ชัยรัตน ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
อายุ:   59  ปี 

ที่อยู่ติดต่อ:  เลขท่ี 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์  22 แขวงบางประกอก เขตราษฏร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม:  มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมตัิก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2565 
ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม :  ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่างจากกรรมการท่านอื่น 
นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุที่จดัสรรใหก้รรมการทกุทา่นตามเกณฑป์กติ 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 
 

12 - 1 

 

วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้ประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบค า
รอ้งเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้

  ขั้นตอนการยืน่แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี  https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R 

หรอืสแกน QR Code นี ้เพื่อเขา้สูร่ะบบ       และด าเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรอืโดยผูร้บัมอบฉนัทะที่ไมใ่ช่กรรมการบรษัิทฯ ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ระบบ
ลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08:30 – 17:30 น. (เฉพาะวันท าการ ไม่รวม
วนัหยดุราชการ) โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 29 เมษายน 2565 จนกวา่จะปิดการประชมุ 
 

การมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษัิทฯ สามารถจดัสง่ หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงั
บรษัิทฯ ทางไปรษณีย ์ตามที่อยูข่า้งลา่งนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึ บรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 17.00 น. 

 
   บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ส านกัเลขานกุารบรษัิท  

  เลขที่ 1 ชัน้ 22 อาคารทีพี แอนด ์ที ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 ถนนวิภาวดีรงัสติ 
  แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

3. ระบบประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) 
โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

02-931-9819 

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัท่ี 22-29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยดุนักขตัฤกษ)์ 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

 2 น า Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม              
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 
ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์ค าถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”   

การส่งข้อความเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
จากนั้นท าการพูดค าถามที่ต้องการถาม 
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง 
กดปุ่ม “ส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 
 

1 คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
2 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R 

กรอกข้อมูลส าหรับยื่นแบบค าร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบค าร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติค าร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและน าส่งลิงก์ 
ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง  
(e-Voting) ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบค าร้อง 
และก าลังด าเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบค าร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ด า
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ด า
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมส าหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 

หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 

https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

แบบฟอรม์ส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ..................... 
 

ขา้พเจา้...................................................................................สญัชาติ...................................อยูบ่า้นเลขท่ี.............................  
 

ถนน.................................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต......................................................... 
 

จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์....................................อีเมล (e-mail)........................................................ 
 

โทรศพัท.์.....................................................เลขทะเบียนผูถื้อหุน้............................................................................................... 
 

เป็นผูถื้อหุน้ของ  ……............................................................ โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม...................................................หุน้  
 

ขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สยี (ถา้มี) ....................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ค าถาม 
 

1).......................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

2).......................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................................ผูถื้อหุน้  
         

(..................................................................................) 
 
หมายเหตุ:  
กรุณาสง่ “แบบฟอรม์สง่ค าถามลว่งหนา้ส  าหรบัการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)” ที่กรอกขอ้มลูครบถว้น มาใหบ้รษัิทภายใน วันที ่28 เมษายน 

2565 เวลา 17.00 น. ผ่านชอ่งทางตอ่ไปนี ้
• ช่องทาง Email:  ir@primeroadgroup.com  
• ช่องทางไปรษณีย:์    
ส านกัเลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ชัน้ 22 อาคารทีพี แอนด ์ที ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

mailto:ir@primeroadgroup.com
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

 
 

ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

ในการเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ผ่านระบบ Inventech 

Connect ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุอา่นขอ้ก าหนดเพื่อท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้ดงันี ้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยืน่แบบค าร้องเพือ่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

1.1 ผู้ถือหุ้น/ ผู้ร ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech 

Connect โดยกรอกขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่ก าหนด และแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ

ใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

ในการนี ้บริษัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

ส  าหรบัผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ปรากฏช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

(Record Date) ตามที่บรษัิทก าหนด 

1.2 ในการยื่นแบบค ารอ้งตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะยืนยันว่าไดก้รอกขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้งแลว้ และ

รบัทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง โดยหากการตรวจสอบปรากฏขอ้เท็จจริงใด ๆ ที่ท  าใหส้งสยั

ว่าขอ้มลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไม่ถกูตอ้ง บริษัทอาจใชด้ลุยพินิจด าเนินการใด ๆ  รวมถึงการปฏิเสธค ารอ้ง การระงบัสิทธิ

ในการเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท   

1.3 บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ ตัง้แต่วนัที่ 22 - 29 เมษายน 2565 ในระหว่างเวลา 

8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวนัท าการ) จนกวา่การประชมุจะแลว้เสรจ็ 

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect 

2.1 ภายหลังจากที่ได้ด  าเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยยื่นแบบค าร้อง และแบบค าร้องได้รับการอนุมัติจาก 

บริษัทเป็นที่เรียบรอ้ย ระบบจะส่งช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบ

ฉันทะไดแ้จ้งความประสงคไ์วใ้นขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งตามขอ้ 1.1  ทัง้นี ้ช่ือผูใ้ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) ถือเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั

และไมเ่ผยแพรช่ื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) ที่ไดร้บัจากบรษัิทใหบ้คุคลอื่นทราบ  

2.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ โดยช่ือผูใ้ชง้าน 
(Username) หนึ่งช่ือจะสามารถใชเ้พื่อเขา้สูร่ะบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเขา้ประชุมในเวลาเดียวกนัไดจ้าก
อปุกรณเ์พียง 1 เครื่องเทา่นัน้ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจึงตอ้งใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อ
เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
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(Password) ทัง้นี ้บริษัท ไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้หรือเนื่องมาจากการที่ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะมิได้
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดนี ้

 
2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหนา้ส าหรบัทุกวาระ หรือจะลงมติใน

วาระที่ก าลงัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาก็ได ้อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมดงักลา่ว

จนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดใหล้งมติในวาระนัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะออก

จากการประชมุ (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุในวาระ

ดงักลา่ว และคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่ถกูน ามานบัคะแนนในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม การออกจาก

การประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตดัสิทธิของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชุมหรือลงมติใน

วาระตอ่ไป 

2.4 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซักถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ

สามารถกดปุ่ มไมโครโฟนที่อยู่บนหนา้จอเพื่อถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพช่ื์อและนามสกุล สถานะ 

(เป็นผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ) ตามดว้ยค าถามและ/หรอืความคิดเห็น ทัง้นี ้ค  าถามและ/หรอืความคิดเห็นของผูถื้อหุน้/ผูร้บั

มอบฉันทะจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม หากมีขอ้เสนอแนะและค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม ขอให้

น าเสนอในตอนทา้ยของการประชุม โดยในการตอบค าถามและชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะชีแ้จง

เฉพาะค าถามทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมเทา่นัน้  

2.5 ในกรณีที่มีการเปิดใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะถามค าถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดว้ยภาพและเสียง              

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะยินยอมใหบ้ริษัทบนัทึก ใช ้รวมถึงเผยแพรภ่าพและเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อประโยชน์

ในการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการจดัท าขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งได ้ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและสามารถควบคมุเวลาการประชมุใหเ้หมาะสม ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะถามและ/หรือแสดงความ

คิดเห็นท่านละไมเ่กิน 5 นาที และบริษัทสงวนสิทธิในการจ ากดัจ านวนผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดง

ความคิดเห็นในท่ีประชมุดว้ยภาพและเสยีงตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยตุิการถามค าถาม

หรือแสดงความคิดเห็น หากการถามค าถามหรือการแสดงความเห็นดงักล่าวมีลกัษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก 

หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรอืละเมิดสทิธิของบคุคลอื่น  

2.6 ในระหว่างการประชุม หากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะรายใดกระท าการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ

เดือดรอ้นร าคาญใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ในการเขา้

รว่มประชมุ และน าผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะรายดงักลา่วออกจากระบบทนัทีโดยไมจ่ าเป็นตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ 

3. ข้อมูลส่วนบุคคล 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

 
 

3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิ 

การยืนยนัตวัตน การเขา้รว่มการประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน และการจดัท ารายงานการประชมุ รวมถึงเก็บรวบรวม ใช ้

เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเพื่อประโยชนใ์นการประชุมดังกล่าวดว้ย โดย           

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถอา่นเพิ่มเติมเพื่อเขา้ใจถึงวิธีการท่ีบรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

และสทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทที่ 

https://primeroadpower.com/ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดม้ีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น          

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมีหนา้ที่แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลและสทิธิตามประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวัดงักลา่วดว้ย  

3.2 บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดทัง้นีไ้ม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ท าลายขอ้มูล

สว่นบคุคลเมื่อพน้ระยะเวลาดงักลา่ว 

4. ข้อก าหนดอื่น ๆ 

4.1 เนือ้หา ภาพ และเสยีงในการประชมุถือเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาแตเ่พียงผูเ้ดียวของบรษัิท โดยบรษัิทไมอ่นญุาตใหท้ าการ

บนัทึก คดัย่อ คดัลอก ใช ้รวมถึงเผยแพรเ่นือ้หา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าดว้ยวิธีการใด ๆ ทัง้นี ้บริษัทขอ

สงวนสทิธิในการด าเนินการตามกฎหมายกบัผูท้ี่กระท าการดงักลา่ว 

4.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะใชง้านระบบตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าดว้ย

ประการใด ๆ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นใดทีบ่รษัิทก าหนดส าหรบัการประชมุ ซึง่อาจเป็นเหตใุห้

บรษัิทไดร้บัความเสยีหายไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งรบัผิดชดใชค้า่เสียหายและคา่ใชจ้่ายต่าง 

ๆ ท่ีเกิดจากการฟอ้งรอ้งด าเนินคดีโดยบคุคลภายนอกใด ๆ รวมถึงการฟอ้งรอ้งด าเนินคดีโดยบรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้/   ผูร้บัมอบ

ฉนัทะ หรอืผูด้  าเนินการดงักลา่วใหแ้ก่บรษัิททัง้จ านวน 

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งไม่ยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดฉบบันีเ้ขา้ร่วม

การประชุม และสงวนสิทธิในการระงับการเขา้ร่วมการประชุมหากผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ด าเนินการตาม

ขอ้ก าหนดฉบบันี ้หรอืตามค าวินิจฉยัของประธานในที่ประชมุ  

4.4 ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะรบัทราบว่าคณุภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึน้อยู่กับเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต (Internet) 

การเช่ือมต่อและรบัขอ้มลู รวมถึงอปุกรณข์องผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ หากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมอนัเนื่องมาจากเหตใุด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่เรียกรอ้งหรือ

ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหบ้รษัิทรบัผิดชอบ 


