หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในประเทศไทย ที่ยงั คงมีความไม่
แน่นอน บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว
จึงได้กาหนดให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในรูปแบบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เท่านัน้ หากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดาเนินการตามข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วม
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

วันที่ 7 เมษายน 2565
เรือ่ ง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. รายงานประจาปี 2564 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ใน
รูปแบบ QR Code
3. ประวัติยอ่ และข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ
4. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
6. สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP)
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
12. ข้อปฏิบตั ิการสาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)
13. แบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
14. ข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record
Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
การลงมติ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีสาเนารายงานการ
ประชุมตามที่ได้จดั ส่งมาพร้อมนีซ้ งึ่ ทางบริษัทฯ ได้สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และกรมพัฒนาธรุ กิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงสมควรที่จะรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดั ทารายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึง่ แสดงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสี ยในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การลงมติ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงินรวมสาหรับรอบปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสี ยในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี
สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

2
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการไม่จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการหลังจากการหักทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัท ฯ และตามกฎหมายแล้ว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ภาวะ
เศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
โดยให้อานาจคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมการบริษัท ฯ ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้อง
ถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจาปี 2564 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ
มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจานวน 384,643 พันบาท ทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ ซึ่ง
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการไม่จัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และพิจารณาอนุ มัติการเสนอชื่อ
และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจ
ถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ดังนี ้

3
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
3. นายอภิชาต ภูมิสขุ

รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ

โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรอง
คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทัง้ หมดที่ครบกาหนดวาระในครัง้ นีแ้ ล้ว เห็นว่า
กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระใน
ครัง้ นี ้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่
โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทัง้ บทนิย ามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 และ 4 ตามลาดับ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดวาระทัง้ 3
คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
2. นายอภิชาต ภูมิสขุ
3. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน

การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ และ
กรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
โดยให้มีผลตัง้ แต่ปีปฏิทิน 2565 จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั สรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
คณะกรรมการเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษั ทกาหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดาเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้
พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 พิ จ ารณาอนุมัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีแต่ละคน ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565 จึงเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงิน
ประจาปี 2565 ดังนี ้
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นางสาวนันทิกา ลิม้ วิรยิ ะเลิศ
3) นายไพบูล ตันกูล

ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 4298
5
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ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท รวมถึงผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผสู้ อบบัญชีคนใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด นอกจากนี ้ PwC ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่น
แทนได้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 จานวน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
รวม

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
600,000 บาท
600,000 บาท
1,200,000 บาท

ปี 2564
600,000 บาท
600,000 บาท
1,200,000 บาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
-

ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
พร้อ มกัน นี ้ เสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบอ านาจให้ฝ่ ายจัด การเป็ น ผู้แ ต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี แ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาดังนี ้
1. แต่ง ตั้ง ผู้สอบบัญ ชี จ าก PwC เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท ฯ โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ง เป็ น ผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี 2565 ดังต่อไปนี ้
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นางสาวนันทิกา ลิม้ วิรยิ ะเลิศ
3) นายไพบูล ตันกูล

ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 4298

2. กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 จานวน 1,200,000 บาท ทัง้ นีไ้ ม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบ
บัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. มอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผู้แ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดค่าสอบบัญชี สาหรับ การสอบทานงบการเงิ นและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนั กงานของบริษัทฯ
และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) รวมทั้งการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทประสงค์จะจัดทาโครงการ PRIME ESOP ซึง่ มีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 5 ปี มีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบ
แทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเสริมสร้างกาลังใจในการทางานและการมี
ส่วนร่วมในความเป็ นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ดียิ่งขึน้ อันจะ
ก่อประโยชน์สงู สุดในแก่บริษัทฯ ต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และ
จานวนหุน้ ที่พนักงานสามารถใช้สทิ ธิได้ในแต่ละช่วงเวลา ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุน้ สามัญของ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 6
ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทจะเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัทจานวนไม่เกิน 140,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นประมาณร้อยละ 3.29 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ทัง้ นีร้ าคา
เสนอขายดังกล่าวจะ ไม่เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ในราคาต่าตาม
นัยของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาการใช้สิทธิคานวณจากราคาปิ ดของหุน้ ของบริษัทฯ ที่ทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก 14 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครัง้ ที่
3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่ง มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิ
โครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 10 มีนาคม 2565 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.69 บาท
และราคาเสนอขายที่จะไม่เปลีย่ นแปลงไปตามราคาการใช้สทิ ธิในครัง้ ถัดไปตลอดอายุโครงการ
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การดาเนินการตามแผนของโครงการ PRIME ESOP เป็ นไปอย่างราบรืน่ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจกาหนด
และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม เนือ้ หา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PRIME ESOP ตามที่เห็นสมควร
ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นที่เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้
สามัญของบริษัทฯ และการเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดาเนินการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงาน Prime ที่มงุ่ มั่นทางาน
และผลักดันธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความสาเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกาลังใจในการทางานและการมีสว่ นร่วมในความ
เป็ นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานให้ดียงิ่ ขึน้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ PRIME ESOP รวมทัง้ การมอบหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
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การลงมติ
เนื่องจากจานวนหุน้ ที่เสนอขายให้แก่พนักงานในโครงการ PRIME ESOP มีไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด ณ วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ วาระนีจ้ ึงต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ตามโครงการ PRIME ESOP
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุ มัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้นประจาปี 2564 เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่ง ได้อ นุมัติก ารเพิ่ มทุน แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General
Mandate) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน
1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน เสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด โดยให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จากเดิมที่เป็ นการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เป็ นการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึง่ และ
เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ ในโครงการ PRIME ESOP อีกส่วนหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงค์ในการเพิ่มทุนตามที่เคยได้ร ับอนุมัติจากที่ ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2564 จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน และเป็ นการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียน
เพิ่มทุนที่บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้วให้เกิดประโยชน์สงู สุด จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคย
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 โดยทาการจัดสรรใหม่เป็ นหุ้นเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่ว ไป (General Mandate) ส่ ว นหนึ่ ง และเป็ นหุ้ นเพิ่ ม ทุ นเพื่ อรองรั บ การใช้สิทธิ ใน
โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของ
บริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การยกเลิกการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคย
ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด โดยทาการจัดสรรใหม่ ดังนี ้
1. จัดสรรเป็ นหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ
26.69 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจะทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของ
ทุนจะทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10)
ของทุนจะทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลง
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั่วไป หรือ
บุคคลในวงจากัด จะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้า
ข่ายเป็ นราคาต่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับ
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจากัด และในการ
กาหนดราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลในวงจากัดจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาด
ในช่วงที่เสนอขายหุน้ ซึง่ จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้
ขายถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทา
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การติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคเสนอขายหุน้ เพื่อจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ในแต่ละครัง้
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้ว
ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 1,135,514,485 หุน้ ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 26.69 (ไม่เกินร้อยละ
30) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลง
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
โดยหากจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2) และ (3) ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า
850,897,103 หุน้ ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ
วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
2. จัดสรรเป็ นหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ในโครงการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง จานวนไม่เกิน
140,000,000 หุน้ รายละเอียดตามที่ระบุในวาระที่ 9 นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด ดังนี ้
(1) จ านวนไม่เ กิ น 70,000,000 หุ้น ให้ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ หรือ บุค คลที่ ได้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาจัดสรรและกาหนดจานวนหุน้ สามัญ ให้แก่ให้ผทู้ ี่ยงั คง
สถานภาพเป็ นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปั จจุบนั
(2) จ านวนไม่เ กิ น 70,000,000 หุ้น ให้ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ หรือ บุค คลที่ ได้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่มีสถานภาพเป็ นพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ในปั จจุบนั หรือในอนาคตตามความเหมาะสม
ในการนี ้ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
1. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย จานวนที่จดั สรร
ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ตลอดจนเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
3. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
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หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 โดยท าการจัดสรรใหม่ มี ความเหมาะสม จึ ง เห็ น ควรเสนอให้ที่ป ระชุม ผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาอนุมัติ การยกเลิกการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่เคยได้รบั อนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 โดยทาการจัดสรรใหม่เป็ นหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ส่วนหนึ่ง และเป็ นหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงาน
ของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึง่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทาได้
โดยผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
อนึง่ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ https://primeroadpower.com/ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเข้าร่วมประชุม
สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 ในวั น ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจั ด การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ภายใต้พ ระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษั ท จะ
ดาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขัน้ ตอน และการลงมติในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ รายละเอียด
ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถแจ้งความประสงค์โดย
นาส่งแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนาส่งเอกสาร (https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R)
ซึ่งจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 - 29 เมษายน 2565 (เวลา 08.30 – 17.30 น.)
เฉพาะวันทาการ ไม่นบั วันหยุดราชการ
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และ
จัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8, 12 และ 14 ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือ
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หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ รายละเอียดปรากฎตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
ของ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ชัน้ 22 อาคารทีพีแอนด์ที
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
องค์ประชุม
ณ เวลา 14.00 น. มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุม ณ เวลาเปิ ดประชุม ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 16 ราย
จานวนหุน้ รวม
ผูร้ บั มอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน
จานวน 15 ราย
จานวนหุน้ รวม
รวม
จานวน 31 ราย
รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้

14,261,829,150 หุน้
50,069,734 หุน้
14,311,898,884 หุน้

ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุน้ รวมร้อยละ 84.0989 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชาระ
แล้ว 17,017,942,060 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดไว้ว่าจะต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องถือหุน้
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
5. ศาสตรจารย์ ดร. กาพล ปั ญญาโกเมศ
6. นายอภิชาติ ภูมิศขุ

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน จาก 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
2. นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการลงทุน
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด
1. คุณสโรชา ทองสกุล
Engagement manager
เริ่มการประชุม
นางสาววิภาษณีย ์ สุกาโกซึง่ รับหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และได้ชีแ้ จงให้ทราบถึงข้อมูลเบือ้ งต้นของ
บริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ใช้
ระบบการประชุม ผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ข องบริษัท ควิ ด แลบ จ ากัด ซึ่ง เป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารระบบ E-AGM ที่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูด้ าเนินการ
ประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยให้นบั หนึง่ หุน้
ต่อหนึง่ เสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ ถ้าผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออก
เสียงในระเบียบวาระใด ผูร้ บั มอบฉันทะจะเป็ นผูอ้ อกเสียงสาหรับระเบียบวาระนัน้ ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
3. สาหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
(1) วาระที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคานวณ
ฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เท่านัน้ แต่ไม่นบั
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ “งดออกเสียง”
(2) วาระที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม จะ
คานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุมที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ
“งดออกเสียง”
(3) วาระที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือหุ้นทัง้ หมดที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
4. ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการ
Click เลือกเมนูแถบ icon ทางซ้าย เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัท ฯ จะให้เวลาผูถ้ ื อหุน้ ในการลงคะแนน
ประมาณ 30 วินาที
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ในระหว่างการเปิ ดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ไม่ Click ลงคะแนนเสียงในวาระ
นัน้ ๆ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ มีมติอนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ
5. ในกรณีของ Custodian ที่ได้สง่ เอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดาเนินการ
รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
6. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3-13

เป็ นวาระเพื่อรับรอง
เป็ นวาระเพื่อรับทราบ
เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ

ทัง้ นี ้ ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2563
สาหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ คณะกรรมการที่ครบกาหนดวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบาย
ข้างต้น
วาระที่ 9 ถึง 11 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็ นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณา
ในวาระต่อ ๆ ไปอีก ดังนั้ น บริษัทฯ จะขอชี้แจงรายละเอียดทั้ง 3 วาระอย่างต่อเนื่ อง แล้วจึงลงคะแนน
เสียงทีละวาระ
7. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จดั ส่งมาให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนเป็ นโมฆะ หรือ
บัตรเสีย ซึง่ บริษัทฯ จะไม่นบั เป็ นคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
(1) การลงคะแนนที่มีการทาเครือ่ งหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
(2) การลงคะแนนทีม่ ีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
8. คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน: เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทนั ในวาระใด จะได้รบั การคานวณคะแนนเฉพาะวาระที่กาลังดาเนินการประชุม
และยังไม่ได้ดาเนินการประชุม ดังนัน้ จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่
เท่ากัน
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ: ประธานในที่ประชุมจะตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่ตอ้ งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุ ณาพิมพ์คาถามหรือความคิดเห็น
ของท่านผ่านทางช่องแชท
10. การประกาศคะแนนเสียง: เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของแต่ละวาระที่ทาการพิจารณา บริษัทฯ จึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาดับถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
พิจารณาวาระถัดไปและลงคะแนนในระบบเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุม
ก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ
จากนัน้ คุณสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานกรรมการซึง่ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิ ด
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
วาระที่

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

ผูด้ าเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2563 โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่ได้จดั ส่งมาพร้อมพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สง่
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกาหนด
แล้ว
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน (“รองประธานฯ”) แถลง
ต่อที่ประชุมให้ทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่สง่ มาด้วย 2) ซึ่ง
สาระสาคัญสามารถสรุปได้ดงั นี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ได้รบั การจดทะเบี ยนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยในปั จจุบนั บริษัทฯ มีกาลังผลิตติดตัง้ ทัง้ หมด 309 เมกะวัตต์ โดย
แบ่ง ออกเป็ นกลุ่ม กาลังผลิตติดตัง้ ในธุรกิจการจาหน่ายไฟฟ้า จานวน 294.7 เมกะวัตต์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC)
จ านวน 15 เมกะวัต ต์ และธุ ร กิ จ ขายไฟฟ้าแบบติ ด ตัง้ บนหลัง คา (Solar Rooftop) หรือ สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้า ระหว่าง
หน่วยงานเอกชนกับเอกชน (Private PPA) จานวน 998 กิโลวัตต์
บริษัทฯ มีการก่อสร้างและขยายธรุกิจไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ ในประเทศไทย รวมทัง้ ต่างประเทศ ซึง่ ได้แก่ ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา
สาหรับแหล่งที่มาของรายได้ในปี 2563 นัน้ สามารถจาแนกได้เป็ นสามประเภทใหญ่ ๆ คือ รายได้จากส่วนแบ่งกาไร
ในบริษัทร่วมจานวนร้อยละ 37.78 รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าจานวนร้อยละ 45.49 และรายได้ธุรกิจใหม่ประกอบ
กับรายได้อนื่ ๆ อีกร้อยละ 16.16

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มรับรู ร้ ายได้จาก 3 ธุรกิ จใหม่ ซึ่งได้แก่ ธุรกิ จรับเหมาติดตัง้ ระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar
Rooftop EPC) ธุรกิจขายไฟฟ้าให้เอกชนด้วยระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจขายวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน
โดยบริษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้กว่าร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยถึงแม้รายได้สว่ นแบ่งกาไรบริษัทร่วม
จะลดน้อยลงแต่บริษัทฯ ได้รบั รู ร้ ายได้จากธุรกิจใหม่ รวมถึงรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่ง ทาให้รายได้
โดยรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 811 ล้านบาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ในด้านของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือ D/E Ratio นัน้ ได้ขยับมาเป็ น 1.07
และมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับปี 2562 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 10.6

ในส่วนของการสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 นัน้ บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 811 ล้านบาท เมื่อหักกลบ
ลบต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ ยในการบริหารแล้วนัน้ บริษัทฯ มีกาไรก่อนภาษี เงินได้ทงั้ สิน้ 303 บาท

โดยอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญในปี 2563 นัน้ ค่อนข้างเป็ นที่น่าพอใจ ในแง่ของการสะท้อนถึงการทากาไรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รอ้ ยละ 6 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้
ถือหุน้ ร้อยละ 12 และอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 37
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ ป็ นเรือ่ งที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
นายประยุทธ พัวภัทรกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาในราคาที่ต่ากว่า
ผูป้ ระกอบการรายอื่น ทางบริษัทฯ มองว่าจะมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนจากโครงการนีเ้ ท่าไหร่ และวันซือ้ ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์จะเริม่ ประมาณช่วงไหน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาจะให้ผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลตอบแทนตามภาคธุรกิจการลงทุนในโครงการโซลาร์ในต่างประเทศของเราที่มีอยู่แล้ว และเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มีการประเมิน ความเสี่ยงในการลงทุนไว้ก่อนเข้าลงทุน (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเคย
ออกความเห็นในรายงานที่เปิ ดเผยว่าจะได้รบั Project IRR ประมาณ 8.14%)
สาหรับ วัน เริ่มซือ้ ขายไฟฟ้าเชิ งพาณิ ชย์ (COD) เนื่ อ งด้วยสถานการณ์แ พร่ร ะบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ในประเทศกัมพูชา ทางการไฟฟ้ากัมพูชา (ผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้า) ได้กาหนดวันทาการซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของ
โครงการ 60 เมกะวัตต์ใหม่ เป็ นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (ขยายจากกาหนดการเดิมเป็ นเวลาประมาณ 5 เดือน) เพื่อให้
โครงการมีเวลาในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ใน
ปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการเตรียมพร้อมการก่อสร้างโครงการยังเป็ นไปตามแผนงาน โดยบริษัท ฯ ได้ปรับแผนการ
ทางานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 โดยจัดให้มีการจัดจ้างพนักงานในประเทศกัมพูชาที่มีประสบการณ์
และความสามารถเพื่อที่จะทางานร่วมกับพนักงานในไทยควบคูก่ นั ไป ดังนัน้ ในภาพใหญ่ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้มองว่าบริษัทฯ
ได้รบั ผลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนและติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยหรือประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อไม่
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ทางบริษัท ฯ รับรู ร้ ายได้ระดับที่สงู พอสมควรจากการเริ่มทาธุรกิจนีใ้ นปี ที่ผ่านมา ดังนัน้ ในปี นีธ้ ุรกิจ Solar
Rooftop ในประเทศไทยก็คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศญี่ปนุ่ ทางบริษัท ฯ มีโครงการที่ทาร่วมกับ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ซึ่งได้มีการก่อสร้างเสร็จสิน้ ในปี ที่ ผ่านมาแล้ว ประกอบกับโครงการ Yamabuki ก็ได้เริ่มมี
การ COD ไป โดยทางบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริม่ เห็นผลกาไรจากโครงการนีใ้ นประเทศญี่ปนได้
ุ่ ภายในปี นี ้
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถ
หรือไม่
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า การติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถเป็ น
โครงการ Solar Rooftop ประเภทหนึ่ง ซึ่งทางทีมในไต้หวันกาลังศึกษาอยู่ ทาให้ในปี นีก้ ็ อาจมีโครงการเช่นนีเ้ กิ ดขึน้ ใน
ประเทศไต้หวัน แต่ในปั จจุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถในประเทศไทย
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า ในส่วนของที่จอดรถสามารถแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ทา
Private PPA ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ทาบริเวณลานจอดรถ และกลุ่มที่สองคือธุรกิ จ Trading ที่บริษัท ฯ มีการบรรจุการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นทัง้ หลังคาจอดรถพร้อมกับที่จอดรถในแผนการพัฒนา ซึง่ จะออกมาในอีกไม่นานนี ้
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะตัง้ สถานีชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า รถยนต์โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า ในขณะนีบ้ ริษัทฯ กาลังอยูร่ ะหว่างการทาแผนธุรกิจเกี่ยวกับสถานีชาร์จ
แบตเตอรีไ่ ฟฟ้ารถยนต์กบั คูค่ า้ ทางธุรกิจ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่า บริษัท ฯ มีแผนจะลงทุน
และติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศพม่าหรือไม่
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนภาคพืน้ ที่ประเทศพม่า แต่บริษัทฯ ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ชนะการประมูลโครงการ ดังนัน้ ในปั จจุบนั บริษัทฯ จึงยังไม่มี
โครงการลงทุนในประเทศพม่า อีกทัง้ ในตอนนีก้ ็ยงั ไม่มีแผนจะเข้าไปลงทุนในพม่าอีกด้วย
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศที่มีการ
ผันผวนในการลงทุนจัดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ และผลกระทบมีประมาณเท่าใด
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า การดาเนินโครงการในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศญี่ปนุ่
ประเทศไต้หวัน หรือประเทศกัมพูชา ก็ต่างเผชิญผลกระทบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ แต่ในปี ที่
ผ่านมา ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ จากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4,540,000 บาทจากรายได้รวม ซึ่งก็ ถือว่ายังไม่มีนัยสาคัญต่อ
บริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็มีการคานึงถึงความเสีย่ งในด้านอัตราแลกเปลีย่ นอยู่เสมอก่อนทีจ่ ะลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้ดาเนินการป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นอยูเ่ สมอเมื่อมีโอกาส
นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า ทาไมการแสดงรายได้ของบริษัทย่อยในรายงานประจาปี
2563 หน้า 191 ไม่มีการแสดงรายได้ของบริษัทย่อยทุกบริษัท เหตุผลที่ไม่แสดงบางบริษัทคืออะไร
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดหมวดหมูข่ องผลประกอบการในบริษัทย่อยหลาย
บริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่รวมไว้ดว้ ยกัน ซึง่ ตามกฎเกณฑ์การรายงานบริษัทฯ จาเป็ นต้องแยกผลประกอบการของบริษัทย่อย
ออกมาก็ ต่อ เมื่ อบริษัท ย่อ ยมี ขนาดที่ใ หญ่ ถึง เกณฑ์ ดัง นั้น จึ งท าให้บ ริษัท ย่อ ยที่ ไม่ได้มีข นาดถึ งนัยสาคัญถูกรว มผล
ประกอบการเข้าด้วยกัน
นางสาวสุดสงวน งามสุรยิ โรจน์ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า สัดส่วนรายได้จากประเทศญี่ปนุ่ ประเทศไต้หวันและประเทศ
กัมพูชามีมากน้อยเท่าใด และบริษัทฯ มีการคาดการณ์กาไรประมาณเท่าใด
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า รายได้จากโครงการในประเทศญี่ปนสามารถดู
ุ่
ได้จากโครงสร้างการ
ลงทุน TK ในงบการเงิน ซึง่ จะเห็นว่ารายได้จากโครงการในประเทศญี่ปนมี
ุ่ ประมาณร้อยละ 4-5 และรายได้จากโครงการใน
ประเทศไต้หวันอยู่ที่รอ้ ยละ 11.9 ส่วนรายได้จากโครงการในประเทศกัมพูชานัน้ ยังไม่ปรากฏในงบการเงินเนื่องจาก
โครงการยังอยูใ่ นช่วงของการพัฒนา ซึง่ จากแนวโน้มก็สามารถเห็นได้วา่ รายได้ของโครงการในประเทศไต้หวันมีแนวโน้มที่
เติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ
นายประยุทธ พัวภัทรกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนว่าในอีก 3-5 ปี ว่าจะสามาถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ประมาณกี่เมกะวัตต์
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาและเก็บจานวนตัวเมกะวัตต์ตามที่ตงั้ เป้าไว้
คือ 1,000 เมกะวัตต์ภายในห้าปี โดยในปั จจุบนั นีบ้ ริษัทฯ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 309 เมกะวัตต์
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงิน สาหรับรอบปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึง่ ได้จดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2)
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ นาเสนอข้อมูลงบการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ ปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล
งบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 ซึง่ มีการเติบโตที่สงู เช่น กาไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโต 11.4% ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ข้อมูลงบการเงินที่สาคัญ

ปี 2562
(ล้านบาท)
5,277
2,939
2,337
658
272
265
0.017

สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)

ปี 2563
(ล้านบาท)
5,838
3,021
2,817
811
303
288
0.017

เปลี่ยนแปลง
(%)
10.6%
2.8%
20.5%
23.3%
11.4%
8.8%
0.0%

ประธานฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้เสีย
ในเรื่องนี ้ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ
ส าหรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ ง ได้ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี และได้ผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติไม่จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการ
หักทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยให้อานาจ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มี อานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
อย่า งไรก็ ดี ตามที่ ป รากฏในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การประจ าปี 2563 สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริษั ท ฯ มี ผล
ประกอบการขาดทุนสะสมจานวน 2,269,668 พันบาท ทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ ซึ่ง
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้เสีย
ในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการไม่จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิ
การงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิไม่จดั สรรกาไร
สุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1 - 10
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ ไม่จัด สรรก าไรสุท ธิ เพื่ อ เป็ น ทุน สารองตามกฎหมายและการงดจ่า ยเงิ น ปั น ผลสาหรับ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,554

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดวาระ

ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ
ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้ นประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่
ครบกาหนดตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ สาหรับการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

1 - 11
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระ นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ และนายณัฐ
วุฒิ เภาโบรมย์ ซึง่ เป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียในวาระนี ้ ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวมถึง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของ
กรรมการทั้ง หมดที่ ค รบก าหนดวาระในครัง้ นี แ้ ล้ว เห็ น ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่า น เป็ น ผู้มี ค วามรู ค้ วามสามารถ และมี
ประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3
คน ซึ่งต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จากนัน้ รองประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
นางสาวสุดสงวน งามสุรยิ โรจน์ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า สาหรับกรรมการอิสระที่จะมีการเลือกใหม่ กรรมการอิสระคน
ดังกล่าวได้ดารงตาแหน่งนีม้ ากี่ปีแล้ว และมีกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนีห้ รือไม่
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า ในวันนีม้ ีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือนายณัฐวุฒิ
เภาโบรมย์ เนื่องจากติดภารกิจ สาหรับคาถามที่สอง บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่จะมีการเลือกใหม่จานวน 2 ท่าน ได้แก่
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ ซึ่งได้ดารงตาแหน่งมาตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหาคม 2562 รวมเป็ นระยะเวลาทัง้ สิน้ 1 ปี 8 เดือน และนาย
ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ซึง่ ได้ดารงตาแหน่งมาตัง้ แต่วนั ที่ 30 สิงหาคม 2560 รวมเป็ นระยะเวลาทัง้ สิน้ 3 ปี 8 เดือน
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
กรรมการที่ครบกาหนดวาระแต่ละคนเป็ นรายบุคคล
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดวาระ ทัง้ 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ดังนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
1. นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

2. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2564 ซึง่ ได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ
ที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประธานฯ ได้นาเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ต่อทีป่ ระชุม ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัท

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้

ปี 2563 (ปี ที่ผา่ นมา)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้

 ประธานฯ

25,000

15,000

25,000

15,000

 รองประธานฯ

17,500

15,000

17,500

15,000

 กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

12,500

15,000

12,500

15,000

25,000
 ประธานฯ
15,000
• กรรมการ
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
25,000
• ประธานฯ
20,000
• กรรมการ
3 .ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์อื่น
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ
ไม่มี
เบีย้ ประชุม

25,000

-

15,000

-

-

25,000
20,000

ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่นาเสนอ
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามที่
เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผูส้ อบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี
ปี 2564 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อ
ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2564 โดยเปลีย่ นผูส้ อบบัญชีเพื่อหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นางสาวนันทิกา ลิม้ วิรยิ ะเลิศ
3) นายไพบูล ตันกูล

ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
ทะเบียนเลขที่ 4298

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ
รวมถึงผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผสู้ อบบัญชีคนใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเกิน
กว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด นอกจากนี ้ PwC ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี
2564 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในประเทศ รวมทัง้ สิน้ 16 บริษัท
ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ PwC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นแทนได้ และ
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 จานวน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
รวม

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

600,000 บาท
600,000 บาท
1,200,000 บาท

600,000 บาท
600,000 บาท
1,200,000 บาท

-

ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
พร้อมกันนี ้ เสนอให้มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบ
การเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและ
ติดตามให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
ประธานชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้
เสียในเรือ่ งนีพ้ ิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 ดังต่อไปนี ้
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
2) นางสาวนันทิกา ลิม้ วิรยิ ะเลิศ
ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
3) นายไพบูล ตันกูล
ทะเบียนเลขที่ 4298
2. กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 จานวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่า
สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงิ นและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ การมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ การมอบอานาจ
ให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับการสอบทานงบการเงิ นและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รวม (31 ราย)

14,311,898,884

100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอานาจในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1
(PRIME – W1) และ ครัง้ ที่ 2 (PRIME – W2) ได้ครบกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และได้สนิ ้
สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไม่ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5 (PRIME – W5) และ ครัง้ ที่ 6 (PRIME – W6) รวมจานวนหุน้ สามัญ
ที่รองรับการใช้สทิ ธิ PRME-W1 PRME-2 PRME-W5 และ PRME-W6 ทัง้ สิน้ 8,496,338,540 หุน้ ดังนี ้
รายละเอียด
หุน้ สามัญที่รองรับการใช้สทิ ธิ PRIME – W1
หุน้ สามัญที่รองรับการใช้สทิ ธิ PRIME – W2
หุน้ สามัญที่รองรับการใช้สทิ ธิ PRIME – W5
หุน้ สามัญที่รองรับการใช้สทิ ธิ PRIME – W6
รวม

จานวน (หุน้ )
483,925,982
342,757,162
3,955,536,560
3,714,118,836
8,496,338,540

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 25,514,280,600 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
17,017,942,060 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 8,496,338,540 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1
บาท ซึ่งได้ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (PRIME – W1)
ครัง้ ที่ 2 (PRIME – W2) ครัง้ ที่ 5 (PRIME – W5) และ ครัง้ ที่ 6 (PRIME – W6)
และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่
ด้วยความใหม่ดงั นี ้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน : 17,017,942,060 บาท (หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหก
สิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 17,017,942,060 หุน้
(หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหก
สิบหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
: 1 บาท
(หนึง่ บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หุน้ สามัญ

: 17,017,942,060 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหก
สิบหุน้ )
-

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณา
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี ้
1. การดาเนินการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียน
ต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ตาม
คาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่า
หุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ 4 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งการมอบอานาจในการดาเนิ นการที่
เกี่ยวข้อง

ผู้ด าเนิ น การประชุ ม น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ง ที่ 2/2564 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และ
จานวนหุน้ ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 4 บาท และเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ของ
บริษัทฯ โดยใช้วิธีการคานวน คือ อัตราหุน้ เดิม 4 หุน้ เป็ น 1 หุน้ ใหม่
ประธานฯ ได้นาเสนอรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
รายละเอียด
ทุนจดทะเบียน
- จานวนหุน้
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
- จานวนหุน้
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)

ก่อนการปรับ

เปลีย่ นแปลง

หลังการปรับ

17,017,942,060
1
17,017,942,060

(12,763,456,545)
3
-

4,254,485,515
4
17,017,942,060

17,017,942,060
1
17,017,942,060

(12,763,456,545)
3
-

4,254,485,515
4
17,017,942,060

ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ขอ้ 4. ของ
บริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ยความใหม่ดงั นี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

: 17,017,942,060 บาท (หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสีห่ มื่นสองพันหก
สิบบาท)
: 4,254,485,515 หุน้
(สีพ่ นั สองร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสีแ่ สนแปดหมื่นห้าพันห้า
ร้อยสิบห้าหุน้ )
: 4 บาท
(สีบ่ าท)
: 4,254,485,515 หุน้
: -ไม่มี-

(สีพ่ นั สองร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสีแ่ สนแปดหมื่นห้าพันห้า
ร้อยสิบห้าหุน้ )
-

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณา
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. การดาเนินการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียน
ต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ตาม
คาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรือ่ งนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้ โดยการรวมหุน้ ของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้
ของบริษัทฯ รวมทัง้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ น
ผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ และการ
ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ แล้ว เศษของหุน้ ที่เหลือจากการ
เปลีย่ นแปลงราคาหุน้ จะมีการคืนเป็ นเงินให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือไม่
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ แล้ว อาจจะทาให้เกิดเศษหุน้ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุน้ เหลือจากการคานวณ ให้ปัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิง้ โดยในการคานวณเพื่อ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และการปั ดเศษหุ้นเดิมนัน้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บางรายที่ได้รบั ผลกระทบสิทธิจากการปั ด
เศษหุน้ เดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุน้ เดิมที่ถกู ปั ดทิง้ ในราคาหุน้ ละ 1 บาท (ซึง่ เป็ นราคาที่สงู กว่ามูลค่าทางบัญชี
(Book Value) ของหุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ นีร้ าคาตามมูลค่าทางบัญชีของหุน้ ของบริษัท ฯ ปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับประมาณหุน้ ละ 0.16 บาท) โดยผูถ้ ื อหุน้ แต่ละรายที่ได้รบั ผลกระทบสามารถรับเงิ นสดชดเชยมูลค่าเศษหุน้ ได้ที่
สานักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ มีผล หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั
ผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ สละสิทธิ
ในการรับเงินสดชดเชย
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น ท่ า นใดซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ผู้ด าเนิ น การประชุ ม จึ ง ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมัติ ก าร
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ โดยการรวมหุน้ ของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับ
ทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯ
โดยการรวมหุน้ ของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติ ดว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ โดยการรวมหุน้ ของ
บริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และ
มูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และจานวนหุน้ ของบริษัทฯ โดยการรวม
มูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,784
0
100
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 4 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ
4. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง การมอบอ านาจในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ผู้ด าเนิ น การประชุม น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
12,763,456,545 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 17,017,942,060 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 4,254,485,515 บาท
และทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 17,017,942,060 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนชาระแล้ว จานวน 4,254,485,515 บาท
ตามลาดับ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 4 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1
บาท (จานวนหุน้ คงเดิมเท่ากับ 4,254,485,515 หุน้ ) เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม ที่ปรากฏในงบการเงิน เฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 2,269,668,030 บาท และ ส่วนต่ากว่าทุนจากการซือ้ ธุรกิจ
แบบย้อ นกลับ จ านวน 10,863,480,481 บาท โดยภายหลัง การลดทุน บริษั ท ฯ จะคงเหลือ ผลขาดทุน สะสมจ านวน
369,691,966 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด (บาท)
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนต่ากว่าทุนจากการซือ้ ธุรกิจ
แบบย้อนกลับ
ขาดทุนสะสม

ก่อนการปรับ
17,017,942,060
4
17,017,942,060
(10,863,480,481)

เปลีย่ นแปลง
(12,763,456,545)
(3)
(12,763,456,545)
10,863,480,481

หลังการปรับ
4,254,485,515
1
4,254,485,515
-

(2,269,668,030)

1,899,976,064

(369,691,966)

ทัง้ นี ้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ดงั กล่าว จะไม่สง่ ผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
โดยส่วนของผุถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การลดทุนดังกล่าวเป็ นการปรับปรุ งตัวเลขทางบัญชี
เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีความชัดเจนขึน้ เท่านัน้
และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิม
และแทนที่ดว้ ยความใหม่ดงั นี ้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

: 4,254,485,515 บาท

แบ่งออกเป็ น

: 4,254,485,515 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 1 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

: 4,254,485,515 หุน้

(สีพ่ นั สองร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสีแ่ สนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อย
สิบห้าบาท)
(สีพ่ นั สองร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสีแ่ สนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อย
สิบห้าหุน้ )
(หนึง่ บาท)
(สีพ่ นั สองร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสีแ่ สนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อย
สิบห้าหุน้ )
-

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณา
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และการดาเนินการอื่น
ใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. การดาเนินการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียน
ต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ตาม
คาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ากว่าทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบ
ย้อนกลับและชดเชยขาดทุนสะสม รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวน
หุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ รวมทัง้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
การลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ ามูลค่าหุน้ สามัญ
รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติ ดว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลด
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ ามูลค่า หุน้ สามัญ รวมทัง้ การแก้ไขหนัง สือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

0
0
14,311,898,884

0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ รวมทั้งการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มี
ความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทาให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสาหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ
ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึน้ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุนและการใช้เงินทุนใน
ส่ว นที่ เ พิ่ ม และการมอบอ านาจที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General
Mandate) ดังนี ้
• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 1,275,514,485 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รายละเอียดปรากฎในแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5)
และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ย
ความใหม่ดงั นี ้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

: 5,530,000,000 บาท

(ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

: 5,530,000,000 หุน้
: 1 บาท

(ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านหุน้ )
(หนึง่ บาท)

: 5,530,000,000 หุน้
: -ไม่มี-

(ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านหุน้ )
-

1 - 24
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณา
ดาเนินการใด ๆ เกี่ ยวกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. การดาเนินการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียน
ต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ตาม
คาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรือ่ งนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) รวมทัง้ มอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่า
หุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ และการมอบ
อานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จานวน (เสียง)
14,310,477,184
1,421,700

คิดเป็ นร้อยละ
99.9901
0.0099
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

0
0
14,311,898,884

0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ของบริษัทฯ
ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จานวน 5,530,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป
หรื อ ให้แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด ซึ่ ง การจัด สรรนี จ้ ะต้อ งไม่เกิ น 1,275,514,485 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 7.50 (ไม่เกินร้อย
ละ 30) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็ น 1 บาท
กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 5.00 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็ น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
3. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 2.50 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็ น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หมายเหตุ : - ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) เท่ า กั บ 17,017,942,060 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท คิ ด เป็ น
17,017,942,060 บาท
- ทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก
4 บาท เป็ น 1 บาท เท่ากับ 4,254,485,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ น 4,254,485,515 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้ว ทุนชาระแล้วในส่วนที่
เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 1,275,514,485 หุน้ ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 7.50 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ
ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อย
ละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก
4 บาท เป็ น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
โดยหากจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) หรือ (3) ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 850,897,103 หุน้ ซึง่ คิดเป็ น
ร้อยละ 5.00 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลัง
การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็ น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจากัด
จะต้อ งไม่เ ป็ น การจัดสรรให้แก่บุคคลที่เ กี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย
ราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจากัด และในการกาหนด
ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลในวงจากัดจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ซึ่ง
จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ ง การอนุญาต
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคเสนอขายหุน้ เพื่อจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนใน
แต่ละครัง้
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี
อานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง
1. พิ จ ารณาก าหนดรายละเอี ย ดการจัดสรรหุ้น เพิ่ มทุน เช่ น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่ จัด สรร
ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ตลอดจนเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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2. การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่
เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,310,477,184
1,421,700
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
99.9901
0.0099
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการสนับสนุนแผนงานในการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนีข้ องบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอ
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ขายหุน้ กู้ในจานวน (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิ น 5,000 ล้านบาท หรือจานวนเทียบเท่าในสกุลเงิ น ต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ประเภทหุน้ กู้

: หุน้ กูท้ ุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุน้ กูม้ ีประกันและหุน้ กูไ้ ม่มีประกัน และหุน้ กูด้ อ้ ย
สิทธิและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขาย
หุน้ กู้
จานวนเงิน
: จานวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ
อื่นใดในจานวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซือ้ คืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยกรณี
ใด ๆ อันมีผลทาให้เงินต้นคงค้างของหุน้ กูข้ องบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุน้ กูท้ ี่ไถ่ถอนแล้ว
หรือบริษัทฯ ได้ทาการซือ้ คืนจะนามานับเป็ นวงเงินของหุน้ กูท้ ี่บริษัทฯ สามารถทาการ
ออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle)
สกุลเงิน
: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจานวนเทียบเท่า
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายหุ้น กู้ในครัง้ เดี ยวเต็มจ านวนวงเงิ น หรือ เป็ น คราว ๆ โดยท าการเสนอขาย
ภายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศให้แ ก่ ผู้ล งทุน ทั่ว ไป และ/หรื อ ผู้ล งทุน โดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและ
ผูล้ งทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ สานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการ อื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กู้
อายุ
: ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ รวมถึงอาจเป็ นหุน้ กู้
ที่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual Bond)
อัตราดอกเบีย้
: ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้
การไถ่ ถ อนก่ อ นครบ : บริษัทฯ อาจกาหนดให้มีสทิ ธิหรือไม่มีสทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูค้ ืนก่อนครบกาหนด รวมทัง้ การซือ้
กาหนด
คืนหุน้ กู้ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่น ๆ
: ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(รวมเรียก “ผู้มีอานาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ผูม้ ีอานาจได้มอบหมาย มีอานาจในการ
กาหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ดังนี ้
1. ก าหนดรายละเอี ย ดต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หุ้น กู้ รวมถึ ง ประเภท ชื่ อ อัต รา
ดอกเบี ้ย อายุ การไถ่ ถ อน การแต่ ง ตั้ง ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ตลอดจนก าหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนด
หรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้
กู้ เช่น ประเภทหุน้ กู้ อายุหนุ้ กู้ และอัตราดอกเบีย้
2. แต่ง ตั้ง ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น และ/หรือ ผู้จัด จ าหน่า ยหลักทรัพ ย์ และ/หรือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์
และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
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3. ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ
ให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือจาเป็ นได้ทกุ ประการ ตามที่เห็นควร
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการการออกและเสนอ
ขายหุน้ กู้ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และการมอบอานาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การออกและ
เสนอขายหุน้ กูจ้ านวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ านวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หลังจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดไว้วา่ เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ
1 - 30
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาส ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563
ซึง่ บริษัทฯ ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางสือ่ สาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ แต่ปรากฏว่า
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ
ดังนัน้ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ได้กาหนดในหนังสือเชิญประชุมครบทุกวาระแล้ว
เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิ ด
ประชุมในเวลา 16.30 น.

(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
ประธานที่ประชุม
รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์)
กรรมการ

1 - 31
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจาปี 2564
ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code

2-1
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ประวัติยอ่ ยและข้อมูลของผู้ได้รับเสนอชือ่ เพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
กรรมการ
อายุ (ปี )

54

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริญญาโท วิศวอุตสาหการ, Columbia University, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, Columbia University, USA
DAP: Director Accreditation Program รุน่ ที่ 147/2561

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง/ การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
2561 – 2562

กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร บริษัท ไพร์ม โร้ด กรุป๊ จากัด

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

3-1
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2564)

ของตนเอง: 302,418,003 หุน้ (7.108%)
ของคูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: ไม่มี

วันเดือนปี ที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

2 สิงหาคม 2562 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือน
เมษายน 2565 เป็ นเวลา 2 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2564

11 ครัง้ จาก 11 ครัง้

3-2
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
กรรมการอิสระ / กรรมการกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ (ปี )
65
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.)
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
Director Accreditation Program (DAP) 90/2561

ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง/ การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
2561 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษัท ไฮโดร
เท็ค จากัด (มหาชน)

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

3-3
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2564)

ของตนเอง: 81,000 หุน้ (0.00%)
ของคูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: ไม่มี

วันเดือนปี ที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

30 กรกฎาคม 2562 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือน
เมษายน 2565 เป็ นเวลา 2 ปี 9 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2563

11 ครัง้ จาก 11 ครัง้

3-4
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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นายอภิชาติ ภูมิศุข
กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )

51

คุณวุฒทิ างการศึกษา

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

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคม
Director Accreditation Program (DAP) 164/2562
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง/ การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2531 – ปั จจุบนั

Managing Director of CRJ Group

2558 – 2560

ที่ปรึกษา สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี
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สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2564)

ของตนเอง: ไม่มี
ของคูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: ไม่มี

วันเดือนปี ที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

2 สิงหาคม 2562 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือน
เมษายน 2565 เป็ นเวลา 2 ปี 8 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2564

11 ครัง้ จาก 11 ครัง้
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บทนิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ รวมถึงมี
คุ ณ สมบัติ ต ามที่ บ ริ ษั ท ได้ก าหนดไว้แ ละสอดคล้อ งกั บ หลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือ นประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดั บเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธรุ กิจกับ บริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3. ข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริหารหรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหน้าที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่า 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
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4. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิ ชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิ น ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระ
5. ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษั ท ร่ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชีที่มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษั ท สัง กัด อยู่ เว้น แต่ได้พ ้น จากลักษณะดัง กล่า วไม่น ้อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ได้ร ับ แต่ง ตั้ง ให้เป็ น
กรรมการอิสระ
6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ เพื่อเป็ นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษั ทได้
10. สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เที ย บเคี ย งได้กับ ตลาดและอุต สาหกรรมเดี ย วกัน โดยเห็ น สมควรให้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ อนุมัติ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี
2565 เป็ นวงเงินไม่เกินจํานวน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจจัดสรร
เงินค่าตอบแทนประจําปี 2565 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
รายการ
ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายเป็ นเงิน
ผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2565

ปี 2564

)ปี ทีเ่ สนอ(

วงเงินที่เสนอ

วงเงินที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ตามทีเ่ ข้าประชุม

3.235 ล้านบาท

ไม่มี

ไม่มี

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมจํานวนรวม 3.235 ล้านบาท โดยไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจําปี โบนัส))
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรู ปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยแยก
เป็ นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้ทราบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี แบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ
เพื่อความโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2565 มีดงั นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา)
ชุดย่อย
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้
1. คณะกรรมการบริษัท
25,000
15,000
25,000
15,000
 ประธานฯ
 รองประธานฯ

17,500

15,000

17,500

15,000

 กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

12,500

15,000

12,500

15,000

 ประธานฯ

25,000

-

25,000

-

 กรรมการ

15,000

-

15,000

-
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ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ชุดย่อย
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
25,000
 ประธานฯ
20,000
 กรรมการ
3 .ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์อื่น ทั้ ง นี ้ค่ า ตอบแทนในรู ปของเงิ น
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ รางวัลประจําปี จะเริ่มคํานวณจาก
เบีย้ ประชุม
ผลประกอบการของรอบปี บญ
ั ชี ซึ่ง
สิน้ สุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้
-

25,000

-

20,000
ไม่มี
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สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุน้ สามัญ
ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่เสนอขายให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP)
1. วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเสนอขาย
เพื่อให้ตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (“พนักงาน Prime”) ที่ม่งุ มั่น
ทางานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสาเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกาลังใจในการทางานและการมีสว่ น
ร่วมในความเป็ นเจ้าของบริษัท ฯ อันเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน Prime เพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานให้ดี
ยิ่งขึน้ และรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญให้ปฏิบตั ิงานให้กบั บริษัท ฯ ในระยะยาว อันจะก่อประโยชน์สงู สุด
ในแก่บริษัทฯ ต่อไป
2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2.1. ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ประเภท:

หุน้ สามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน Prime

จานวน:

ไม่เกิน 140,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นประมาณร้อยละ 3.29 ของ
จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

อายุโครงการ:

เป็ นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2570

ระยะเวลา
การเสนอขาย:

บริษัทฯ จะเสนอขายครัง้ แรกภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

การจัดสรร:

1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน Prime แต่ไม่รวมถึง (ก) พนักงาน Prime
ที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่น
ในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจานวนหุน้ ในโครงการ PRIME ESOP ทัง้ หมดไม่
เกิน 140,000,000 หุน้


ส่วนที่หนึ่ง: จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ
หรือ บุค คลที่ ได้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษั ท ฯ มี อ านาจ
พิจารณาจัดสรรและกาหนดจานวนหุน้ สามัญ ให้ผทู้ ี่ยงั คงสถานภาพเป็ น
พนัก งาน Prime ในปั จ จุ บัน โดยให้พิ จ ารณาตามความเหมาะสมจาก
ตาแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน
ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิ ภาพในการทางาน
ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนามาสูบ่ ริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต
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 ส่วนที่สอง: จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ
หรือ บุค คลที่ ได้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษั ท ฯ มี อ านาจ
พิจารณาจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่มีสถานภาพเป็ น พนักงาน Prime ในปั จจุบนั หรือ
ในอนาคตตามความเหมาะสม
2. ในกรณี ที่ เป็ นการจัดสรรให้แ ก่ พ นักงาน Prime รายใดรายหนึ่งเกิ น ร้อยละ 5 ของ
จานวนหุน้ สามัญที่จะเสนอขายภายใต้โครงการนี ้ ให้คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทัง้ ประกาศหรือข้อกาหนดอื่นที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว
3. ไม่ ว่ า กรณี ใ ดก็ ต าม จ านวนหุ้น ที่ พ นัก งาน Prime แต่ ล ะรายจะได้ร ับ จัด สรร ไม่
จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน
ราคาและ
ระยะเวลาการ
ใช้สทิ ธิ:

1. ส่วนที่หนึ่ง: จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ
และจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่กาหนด พนักงาน
Prime ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญตามโครงการนี ้ สามารถใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญใน
จานวนและราคาการเสนอขายที่ครบกาหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดังนี ้ โดยราคา
เสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป
ตลอดอายุของโครงการ
ราคาเสนอขาย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
จานวนหุ้นที่สามารถใช้
ต่อหุ้น (บาท)
สิทธิ*
1.86
วันที่เสนอขายหุน้ สามัญ –
10% ของที่ได้รบั จัดสรร
28 เมษายน 2570
2.05
28 เมษายน 2567 –
15% ของที่ได้รบั จัดสรร
28 เมษายน 2570
2.26
28 เมษายน 2568 –
20% ของที่ได้รบั จัดสรร
28 เมษายน 2570
2.49
28 เมษายน 2569 –
25% ของที่ได้รบั จัดสรร
28 เมษายน 2570
2.74
1 เมษายน 2570 –
30% ของที่ได้รบั จัดสรร
28 เมษายน 2570
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กาหนดการใช้
สิทธิซือ้ หุน้
สามัญ:

2. ส่วนที่สอง: จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคล
ที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ มี อ านาจพิ จ ารณาก าหนด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ จานวนหุน้ ที่สามารถใช้สิทธิ และจัดสรรหุน้ สามัญตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยให้นาราคาเสนอขายต่อหุน้ ตามตารางข้างต้นมาใช้กบั การเสนอ
ขายหุน้ ในส่วนที่สองนี ้
พนักงาน Prime ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญตามโครงการนี ้ สามารถใช้สิทธิ ได้ปี ละ 4
ครัง้ ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม นับจากวัน
ใช้สิทธิ ครัง้ แรก เว้นแต่การใช้สิทธิในครัง้ สุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สิทธิได้ใน
วันที่ 28 เมษายน 2570

2.2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
2.2.1. ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
พนักงาน Prime ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
โดยแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ ซือ้ หุน้ สามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 10 วันทาการ
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เว้นแต่กรณีที่พนักงาน Prime จะใช้สิทธิในครัง้ สุดท้ายให้แจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทาการ ก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลือ่ น
วันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิ ครัง้ ดังกล่าว
โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และให้รายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย จานวนหุน้ ที่สามารถใช้
สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการซือ้ หุน้ สามัญ และ
สถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือทาเป็ นหนังสือจัดส่ง
ตามหน่วยงานที่พนักงาน Prime สังกัดอยู่ หรือส่งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน
ทาการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
2.2.2. เงื่อนไขในการใช้สทิ ธิ
(1) พนักงาน Prime ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ จะต้องดารงตาแหน่งพนักงาน Prime ณ ขณะที่มีการใช้สทิ ธิ
อนึ่ง (ก) พนักงาน Prime ที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท ฯ และ (ข)
กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรหุน้ ภายใต้โครงการ
PRIME ESOP นี ้
(2) ในกรณีที่พนักงาน Prime ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ เกษี ยณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้พนักงาน
รายนัน้ สามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินถัดไป และให้สว่ นที่ไม่สามารถ
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ใช้สิทธิซือ้ หุน้ ได้ กลับคืนสูบ่ ริษัทฯ เพื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงาน
Prime รายอืน่ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดต่อไป ภายใต้เงื่อนไข ข้อ (4)
ในกรณีที่พนักงาน Prime ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยที่พนักงาน Prime รายดังกล่าวยังคงเป็ น
พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้พนักงาน Prime รายนัน้ สามารถใช้สิทธิ ซื อ้ หุน้ ที่ได้รบั
จัดสรรทัง้ หมดนัน้ ได้จนครบอายุโครงการ
ในกรณีที่พนักงาน Prime ที่ได้รบั จัดสรรพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน Prime ก่อนหรือในวันใช้
สิทธิดว้ ยเหตุอื่นนอกจาก กรณีตาม (2) ข้างต้น เช่น เสียชีวิต ลาออก ถูกให้ออก (ถ้ามี) ให้พนักงาน
Prime รายนัน้ หมดสิทธิซือ้ หุน้ ตามโครงการ และให้ถือว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรที่เหลืออยู่เป็ น
อันถูกยกเลิกและสิน้ ผลในทันที และให้สว่ นที่ไม่สามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ได้ กลับคืนสูบ่ ริษัทฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงาน Prime รายอื่น ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนดต่อไป ภายใต้เงื่อนไข ข้อ (4)
(3) เมื่อพ้นวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่พนักงาน Prime ที่ได้รบั จัดสรรไม่ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ หรือใช้สทิ ธิไม่
ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิน้ สุดอายุ
โครงการ ให้ถือว่าพนักงาน Prime ดังกล่าวสละสิทธิการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ที่เหลือและไม่มีสทิ ธิเรียกร้อง
ใด ๆ จากบริษัทฯ
(4) บริ ษั ท ฯ สามารถน าหุ้น ที่ เ คยเสนอขายแล้ว มาจั ด สรรใหม่ อัน เนื่ อ งมาจากการลาออก การ
เกษี ยณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน Prime โดยให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจจัดสรรหุน้ ที่เคยเสนอขายแล้ว
ให้แก่พนักงาน Prime รายอื่นต่อไปได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ ใน
โครงการนี ้
กรณีที่เป็ นการจัดสรรใหม่ให้แก่พนักงาน Prime อันเป็ นผลให้รายใดรายหนึ่งได้รบั จัดสรรหุน้ เกิน
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่เสนอขายตามโครงการนี ้ ก่อนการจัดสรรใหม่ บริษัทฯ ต้องเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จัดสรรได้ ทัง้ นีก้ ารเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และ
มติที่ประชุมต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรือ่ ง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการ
หรือพนักงาน รวมทัง้ ประกาศหรือข้อกาหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว
(5) สาหรับเงินค่าภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาที่ผใู้ ช้สิทธิ ซือ้ หุน้ ต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ ผูใ้ ช้
สิทธิ ซือ้ หุน้ ต้องชาระเงินค่าภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชาระเงินตาม
จานวนการใช้สทิ ธิ
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ในกรณี ที่เงินประมาณการค่าภาษี ที่ผูใ้ ช้สิทธิ ซือ้ หุน้ ชาระให้แก่บริษัทฯ มีจานวนไม่เพียงพอต่อ
จานวนภาษี ที่บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ คานวณได้ ผูใ้ ช้สิทธิจะต้องนาเงินค่าภาษี
เพิ่มเติมมาชาระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทฯ บอกกล่าวให้ชาระเพิ่มเติม ใน
กรณีที่เงินค่าภาษี หกั ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ คานวณได้ต่ากว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริษัทฯ จะส่ง
เงินประมาณการค่าภาษี ส่วนเกินให้แก่ผใู้ ช้สิทธิ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทฯ แจ้งให้
ทราบโดยไม่มีดอกเบีย้
2.2.3. เงื่อนไขอื่นๆ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณา
กาหนดรายชื่อพนักงานที่ได้รบั การจัดสรร จานวนหุน้ ที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ
เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งเท่า ที่ ไม่ขัด กับ ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 ฉบับ ลงวัน ที่ 15
ธันวาคม 2551 เรือ่ ง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรือพนักงาน รวมทัง้ ประกาศหรือ
ข้อกาหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว
ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของพนักงาน Prime ที่ได้รบั จัดสรรหุน้ ตามโครงการนี ้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็ นการเพิ่มหรือ
ลดสิทธิที่พนักงาน Prime ได้รบั อยูเ่ ดิม
3. ราคาใช้สิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด
ราคาการใช้สิทธิ ที่ครบกาหนดจะเป็ นไปตามที่กาหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาโดยราคาการใช้สิทธิ ดังกล่าวจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิ ในครัง้ ถัดไปตลอดอายุโครงการ ทัง้ นีก้ ารเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ พนักงาน
Prime ในครัง้ นีไ้ ม่เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ แก่ พนักงาน Prime ในราคาต่าตามนัยของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) โดยราคาการใช้สิทธิคานวณจากราคาปิ ดของหุน้ ของบริษัทฯ ที่ทาการซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก 14 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ PRIME ESOP กล่าวคือ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 10 มีนาคม 2565 ซึ่งมีราคา
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.69 บาท
4. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญ
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ พนักงาน Prime จานวนไม่เกิน 140,000,000 หุน้ โดยแบ่งรายละเอียดการจัดสรร
ดังนี ้
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4.1 ส่ ว นที่ ห นึ่ ง : จ านวนไม่ เ กิ น 70,000,000 หุ้น ให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ร ับ มอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาจัดสรรและกาหนดจานวนหุน้ สามัญ ให้ผูท้ ี่ยังคงสถานภาพเป็ น
พนักงาน Prime ในปั จจุบนั โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากตาแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ
บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิ ภาพในการทางาน
ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนามาสูบ่ ริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต โดยแบ่งรายละเอียดการจัดสรร ดังนี ้
4.1.1. รายชื่อพนักงาน Prime ที่เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย* ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ กรณีได้รบั จัดสรรไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จะเสนอขายในโครงการครัง้ นี ้
รายชื่อ
นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์

จานวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรร
ไม่เกิน 7,000,000 หุน้

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัทย่อย1-19

ร้อยละของจานวน
หุ้นของโครงการ
ไม่เกิน 5 %

4.1.2. รายชื่อพนักงาน Prime ที่เป็ นกรรมการของบริษัทย่อยที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ กรณีได้รบั จัดสรรมากกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จะเสนอขายในโครงการครัง้ นี ้
-ไม่มีหมายเหตุ
* บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิ ตอล จากัด
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จากัด
บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จากัด
บริษัท สตาร์ โซลาร์ จากัด
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด
บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จากัด
บริษัท ไอดีล โซลาร์ จากัด

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Prime Solar Energy Corporation
He Wu Company Limited
Shin Shi Company Limited
Sheng Jiu Company Limited
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิช่นั ส์ จากัด
บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ
(ประเทศกัมพูชา) จากัด
(18) บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จากัด
(19) บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด

4.2 ส่วนที่สอง: จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่มีสถานภาพเป็ นพนักงาน Prime ในปัจจุบนั หรือใน
อนาคตตามความเหมาะสม
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5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ (Dilution Effect)
หากมีการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ ของพนักงาน Prime ทัง้ จานวน 140,000,000 หุน้ และผูใ้ ช้สิทธิ ดงั กล่าวไม่ใช่ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรหุน้ สามัญ ดังนี ้
5.1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.1858*
*สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้
=
=

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

= 3.1858
โดยที่
𝑄𝑜
𝑄𝑥

คือ
คือ

จานวนหุน้ ชาระแล้วที่มีอยูเ่ ดิม
จานวนหุน้ ที่เสนอขายในครัง้ นี ้

5.2. การลดลงของราคา (Price Dilution)
สัดส่วนการลดลงของราคาของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ -1.7907%*
* สูตรการคานวณการลดลงของราคา
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย − ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

1.53 − 1.5574
1.53

= -1.7907
โดยที่
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

=
=

1.53
((ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วที่มีอยู่เดิม) + (ราคา
การใช้สิท ธิ x จ านวนหุ้น ที่ อ อกและเสนอขายในครัง้ นี )้ ) /
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วที่มีอยู่เดิม + จานวนหุน้ ที่ออกและ
เสนอขายในครัง้ นี)้
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5.3. การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สัดส่วนการแบ่งกาไรของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.1858*
* สูตรการคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไร
=

𝐸𝑃𝑆𝑜 − 𝐸𝑃𝑆𝑛
𝐸𝑃𝑆𝑜

=

0.03379 − 0.03272
0.03379

= 3.1858
โดยที่
𝐸𝑃𝑆

=

𝐸𝑃𝑆𝑜
𝐸𝑃𝑆𝑛

=
=

ก าไรสุท ธิ ต่ อ หุ้น ของงบการเงิ น รวมที่ เ ป็ น ของผู้ถื อ หุ้น ของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564
Net Profit/Qo
Net Profit/(Qo+Qx)

6. สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน Primeตามประกาศ ทจ. 32/2551
6.1. ตามข้อ 9 ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน ต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกิ นกว่าร้อยละสิบของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ตามโครงการดังกล่าว
6.2. ตามข้อ 12 (3) ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ พนักงาน Prime เฉพาะรายใดเกินกว่า
ร้อยละห้าของจานวนหุน้ สามัญที่เสนอขายต่อ พนักงาน Prime ในโครงการครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิสาหรับ
พนักงานดังกล่าวเป็ นรายบุคคลและต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษั ทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึง่ ถือหุน้
รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดงั กล่าว
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
7.1. เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุน้
เพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงาน Prime ตามโครงการ PRIME ESOP
7.2. ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้
บริษัทฯ จะนาเงินทุนที่ได้รบั ไปใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
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7.3. ความสมเหตุสมผลในการเสนอขายหุ้น แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุน
โครงการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นีเ้ หมาะสมในการตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงาน Prime ที่มงุ่ มั่นทางานและ
ผลักดันธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความสาเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกาลังใจในการทางานและการมีสว่ นร่วมใน
ความเป็ นเจ้าของบริษัท ฯ อันเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน Prime เพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานให้ดี
ยิ่งขึน้ และเงินทุนหมุนเวียนที่จะได้รบั ดังกล่าวเพียงพอในการขยายธุรกิจ และเสริมสร้างรายได้และกาไรให้
เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
7.4. ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่พนักงาน Prime ในครัง้ นีไ้ ม่เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ แก่พนักงาน
Prime ในราคาต่ า บริษัทฯ จึง คาดว่าโครงการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
สถานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
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แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2565
ข้าพเจ้าบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
เพิ่มทุนและยกเลิกการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เดิม ดังต่อไปนี ้
(F 53-4)

1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมัติ การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน และยกเลิกการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 1,275,514,485 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้มีการจัดสรรใหม่เป็ นหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่งและเป็ นหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ในโครงการเสนอขายหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึง่ ดังนี ้
การเพิม่ ทุน

140,000,000

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1.00

รวม
(บาท)
140,000,000

1,135,514,485

1.00

1,135,514,485

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (2)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุ้น
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (3)

ประเภทหุน้

จานวนหุน้

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามโครงการ
เสนอขายหุน้ สามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงาน

ไม่เกิน
140,000,000 หุน้
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (1)

ของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อย (PRIME ESOP)
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
รวม
ไม่เกิน 140,000,000 หุน้
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หมายเหตุ
(1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึง (ก) พนักงาน Prime ที่ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมี
จานวนหุน้ ในโครงการ PRIME ESOP ทัง้ หมดไม่เกิ น 140,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ในโครงการ PRIME ESOP
ก. ส่วนที่หนึ่ง จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาจัดสรรและกาหนดจานวนหุน้ สามัญ ให้แก่ให้ผทู้ ี่ยงั คง
สถานภาพเป็ นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปั จจุบนั ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศ
เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (PRIME ESOP)
ราคาเสนอขาย
ต่อหุ้น (บาท)
1.86
2.05
2.26
2.49
2.74

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

จานวนหุ้นที่สามารถใช้สทิ ธิ*

วันที่เสนอขายหุน้ สามัญ –
28 เมษายน 2570
28 เมษายน 2567 –
28 เมษายน 2570
28 เมษายน 2568 –
28 เมษายน 2570
28 เมษายน 2569 –
28 เมษายน 2570
1 เมษายน 2570 –
28 เมษายน 2570

10% ของที่ได้รบั จัดสรร
15% ของที่ได้รบั จัดสรร
20% ของที่ได้รบั จัดสรร
25% ของที่ได้รบั จัดสรร
30% ของที่ได้รบั จัดสรร

ข. ส่วนที่สอง จานวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผทู้ ี่มีสถานภาพเป็ นพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปั จจุบนั หรือในอนาคตตามความเหมาะสม
(2) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจานวนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนด พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญตามโครงการนีส้ ามารถใช้สิทธิซือ้
หุน้ สามัญในจานวนและราคาการเสนอขายที่ครบกาหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังตารางข้างต้น โดยราคา
เสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลีย่ นแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ
(3) ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วนั ใช้สิทธิครัง้ แรก เว้นแต่
การใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้าย พนักงาน Prime สามารถใช้สทิ ธิได้ในวันที่ 28 เมษายน 2570
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2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป
จัดสรรให้แก่

ประเภทหุน้
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุน้ )
ไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้

ร้อยละต่อทุน
ชาระแล้ว1/
26.69

1. ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering)
2. ประชาชนทั่วไป
(Public Offering)
3. บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 850,897,103 หุน้

20

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 425,448,551 หุน้

10

หมายเหตุ
โปรดดู
หมายเหตุ
ด้านล่าง

1/

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มี มติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 4,254,485,515 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ น 4,254,485,515 บาท

หมายเหตุ
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,135,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผถู้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 26.69 (ไม่เกินร้อยละ
30) ของทุนจะทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 20 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจะทะเบียนชาระ
แล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจะทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่ เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใน
วงจากัด จะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจากัด และในการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ที่ ออกใหม่ใ ห้แก่บุค คลใน
วงจากัดจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ซึง่ จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด
หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7
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วันทาการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคเสนอขายหุน้ เพื่อจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนใน
แต่ละครัง้
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้ว ทุนชาระ
แล้ว ในส่ว นที่ เ พิ่ มต้อ งไม่เกิ น กว่า 1,135,514,485 หุ้น ซึ่ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 26.69 (ไม่เ กิ น ร้อ ยละ 30) ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มทุน
โดยหากจั ด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน โดยวิ ธี ก ารตาม (2) และ (3) ทุน ช าระแล้ว ในส่ว นที่ เ พิ่ ม ต้อ งไม่เ กิ น กว่า
850,897,103 หุน้ ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 20 (ไม่เกิ นร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม
2565
4. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และเงือ่ นไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามโครงการ PRIME ESOP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อรองรับโครงการ PRIME ESOP
เพื่อให้บริษัทฯ มีหนุ้ สามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่เสนอขายให้แก่ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยตามโครงการ PRIME ESOP และบริษัทฯ จะนาเงินทุนที่ได้รบั ไปใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
5.2 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ มีความพร้อมและมี
ความยืดหยุ่นทางด้านการเงินสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ในการนี ้ บริษัทฯ อาจ
ปรับเปลีย่ นการใช้เงินตามที่ระบุขา้ งต้นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ต่อไป
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6. ประโยชน์ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 โครงการ PRIME ESOP
เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพในการทางานให้ดียิ่งขึน้ เพื่อให้บริษัทฯ
เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันต่อไปในอนาคต
6.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินเพิ่ มทุน และ
ทาให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสาหรับการลงทุนหรือ การขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทัง้ ยัง
ช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนของ
บริษัทฯ ในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจากการหักทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับภาวะ
เศรษฐกิ จกระแสเงิ นสดของบริษั ทฯ แผนการลงทุนของบริษั ทฯ และข้อพิจารณาอื่ น ๆ ที่คณะกรรมการบริษั ทฯ
เห็นสมควร
7.2 ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ภายหลังจากที่บคุ คลที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ด้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว และมีชื่อปรากฏเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลเมื่อ
บริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
7.3 ผลประกอบการของบริษัทฯ
โครงการ PRIME ESOP เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตั ิหน้าที่โดยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ อันจะ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สดุ
8. รายละเอี ยดอื่ นใดที่ จ าเป็ นส าหรั บผู้ ถื อหุ้ นเพื่ อใช้ ประกอบการตั ดสิ นใจในการอนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการ PRIME ESOP เหมาะสมในการตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ม่งุ มั่น
ทางานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯจนประสบความสาเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกาลังใจในการทางานและการมีสว่ นร่วมใน
ความเป็ นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ดียิ่งขึน้
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ในโครงการ PRIME ESOP การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญตามโครงการดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (Dilution Effect) ทัง้ ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ด้านการลดลงของสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Control Dilution) และด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ดังนี ้
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)

ร้อยละ 3.1858

การลดลงของราคา (Price Dilution)

ร้อยละ -1.7907%

การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)

ร้อยละ 3.1858

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการ
เพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มความคล่องตัวและทางเลือกในการระดมทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2565

วัน เดือน ปี
11 มีนาคม 2565

2

วันก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้น (Record Date) เพื่ อสิ ทธิ ในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

28 มีนาคม 2565

3

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

29 เมษายน 2565

ลาดับ
1

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
สมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์
(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุน้ หรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผู้ถือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
ยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทัง้ นี ้ เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ บางรายอาจยังไม่คนุ้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
กรณีผู้ถอื หุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ และ
หากมีการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
1.2 ผู้ถอื หุ้นที่มิใช่ผู้มีสัญชาติไทย
(ก) สาเนาหนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูถ้ ือหุน้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการผู้มีอานาจ )
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สาเนารับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล ( มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล
( กรรมการผูม้ ีอานาจ ) ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล ( ถ้ามี ) พร้อมทัง้ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) ส าเนาหนัง สื อ รับ รองการเป็ นนิ ติ บุค คลซึ่ ง ออกโดยหน่ ว ยงานราชการที่ มี อ านาจของประเทศที่
นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผมู้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้อง
พร้อ มประทับ ตราส าคัญ ของนิ ติ บุ ค คล ( ถ้า มี ) พร้อ มทั้ง ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนัง สือเดินทางยังไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) กรณีที่เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
กัน และให้ผู้มี อ านาจลงนามผูก พัน นิ ติ บุค คลนั้น ลงนามรับ รองความถูก ต้อ งของค าแปล พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
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กรณีผู้ถอื หุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM
กรุ ณานาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่ระบุดา้ นล่าง มายังบริษัท ฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน
2565 เวลา 17.00 น. ตามที่อยูด่ งั นี ้
สานักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ชัน้ 22 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นสัญชาติไทย
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้อมหนังสือนัดประชุม ( แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผรู้ บั ขอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ
1.2 ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้อมหนังสือนัดประชุม ( แบบ ก. หรือแบบ ข. ) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ของผูม้ อบฉันทะ และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนา
บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย) หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี ผูร้ บั มอบฉันทะมิใช่บุคคลที่มีสญ
ั ชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผูร้ บั มอบฉันทะ ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มี
ก า รลง นา ม รั บ รอ ง ส า เนา ถู ก ต้ อ ง โด ยก รรมก ารผู้ มี อ า นาจลง นา มผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล ที่ มี
การลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองฯ
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พร้อมประทับตราสาคัญสาคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี ) และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
ดังกล่าว
(ค) สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ สาเนาบัต รประจ าตัว ข้าราชการ หรือ สาเนาหนัง สือ เดิ นทาง
(กรณีผรู้ บั มอบฉันทะมิใช่บคุ คลที่มีสญ
ั ชาติไทย) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบคุ คลตามหนังสือรับรองฯ ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
นามดังกล่า ว และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนา
หนังสือเดินทาง ( กรณีผรู้ บั มอบฉันทะมิใช่บคุ คลที่มีสญ
ั ชาติไทย) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยู่
อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามดังกล่าว และ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือ สานาบัตรประจาตัวข้าราชการ ( กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นบุคคลสัญชาติไทย )
หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง ( กรณีผรู้ บั มอบฉันทะมิใช่บคุ คลที่มีสญ
ั ชาติไทย ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง ขอให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
(ค) กรณีที่เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
กัน และให้ผู้มี อ านาจลงนามผูก พัน นิ ติ บุค คลนั้น ลงนามรับ รองความถูก ต้อ งของค าแปล พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคค ( ถ้ามี ) และ ในกรณีเป็ นเอกสารที่จัดทาขึน้ ในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยนาตารีพบั บลิค
2.3 กรณีมอบฉันทะให้คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบ
ฉันทะ
(ข) กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ให้แนบสาเนาเอกสารตามที่ราชการออกให้ผมู้ อบฉันทะ และผูร้ บั
มอบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหาก
มีการเปลี่ยนชื่ อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทัง้ นี ้ ให้ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉัน ทะ
รับรองสาเนาถูกต้องเอกสารเหล่านัน้ ด้วย
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(ค) กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี ้
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล ( มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจกระทาการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอานาจ ( ถ้ามี ) ทัง้ นีเ้ อกสารตามข้อนี ้ ต้องมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
2. สาเนาเอกสารตามที่ราชการออกให้ผมู้ อบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัว
ข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่ อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย ทัง้ นี ้ ให้ผมู้ อบฉันทะรับรองสาเนาถูกต้องเอกสารเหล่านัน้ ด้วย
3. ส าเนาเอกสารตามที่ ร าชการออกให้ ผู้ ร ั บ มอบฉั น ทะ เช่ น บั ต รประจ าตั ว ประชาชน
บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล ให้ยื่น
หลักฐานประกอบด้วย ทัง้ นี ้ ให้ผมู้ อบฉันทะรับรองสาเนาถูกต้องเอกสารเหล่านัน้ ด้วย
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ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุน้ การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ต ามสุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้
นับ รวมกั น ได้ไ ม่ น ้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 10 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ทั้ง หมดจะเข้า ชื่ อ กั น ท าหนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ จะ
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่ อ
กันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่ บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้
ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมต์ ิดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจักร
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ข้อ 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่ อของผูถ้ ื อหุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าประชุม
ข้อ 30. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นั ดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจจะต้องครบ
องค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตัง้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ ซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมป็ นประธาน
ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ ประชุมผูถ้ ื อหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้กบั บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
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ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทาดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตัง้ คณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไป)
เขียนที่..............................................................
วันที่............เดือน............................ปี ................

(1) ข้าพเจ้า......................................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง
แบ่งเป็ น
☐ หุน้ สามัญ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง
☐ หุน้ บุรมิ สิทธิ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ (1) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
☐ (2) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
☐ (3) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
☐ (4) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 41 ซอยยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือ

☐ (5) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน อายุ 59 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางประกอก เขตราษฏร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร
10140
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เป็ น ผู้แ ทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้า ร่วมประชุม และออกเสียงแทนข้า พเจ้า ใน การประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565
ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่น
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ถือไว้ได้
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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่..............................................................
วันที่............เดือน............................ปี ................

(1) ข้าพเจ้า......................................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง
แบ่งเป็ น
☐ หุน้ สามัญ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง
☐ หุน้ บุรมิ สิทธิ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ (1) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
☐ (2) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
☐ (3) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
☐ (4) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 41 ซอยยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือ

☐ (5) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน อายุ 59 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางประกอก เขตราษฏร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร
10140
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เป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่ อ เข้า ร่ว มประชุม และออกเสีย งแทนข้า พเจ้า ใน การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565
ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่น
(6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติไม่จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และพิจารณาอนุ มัติการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ กรณีแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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☐ กรณีแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลดังนี ้
1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้วย
3. นายอภิชาต ภูมิสขุ

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย ประจาปี
2565
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนั กงานของ
บริ ษั ท ฯ และพนั ก งานของบริ ษั ท ย่ อ ย (PRIME ESOP) รวมทั้ ง การมอบอ านาจในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุ มัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 โดยทาการจัดสรรใหม่เป็ นหุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็ นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัท
ฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(7) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(8) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือ ระบุไม่ชดั เจน หรือใน
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุไ ว้ข ้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
หมายเหตุ
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1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุ้นของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
การประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พงึ จะเลือ่ นไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
วาระที่...............................เรื่อง...............................................................................................................................
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่...............................เรื่อง...............................................................................................................................
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่...............................เรื่อง...............................................................................................................................
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่..............................................................
วันที่............เดือน............................ปี ................
(1) ข้าพเจ้า......................................................................................................สัญชาติ................................

อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
(2) ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ………………………………………
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง
แบ่งเป็ น
 หุน้ สามัญ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
 (2) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
 (3) ชื่อ......................................................................................................อายุ....................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. หรือ
☐ (4) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 41 ซอยยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
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☐ (5) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน อายุ 59 ปี ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 22 แขวงบางประกอก เขตราษฏร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร
10140
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พงึ จะเลือ่ น
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
(6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติไม่จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และพิจารณาอนุ มัติการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ กรณีแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ กรณีแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลดังนี ้
1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้วย
3. นายอภิชาต ภูมิสขุ

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย ประจาปี
2565
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่พนั กงานของ
บริ ษั ท ฯ และพนั ก งานของบริ ษั ท ย่ อ ย (PRIME ESOP) รวมทั้ ง การมอบอ านาจในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ตามที่เคยได้รับอนุ มัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 โดยทาการจัดสรรใหม่เป็ นหุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนหนึ่ง และเป็ นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้ สิ ท ธิ ใ นโครงการเสนอขายหุ้นสามั ญ ที่ออกใหม่ข องบริ ษั ทฯ ให้ แก่ พ นั กงานของ
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย (PRIME ESOP) อีกส่วนหนึ่ง
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(7) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(8) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือ ระบุไม่ชดั เจน หรือใน
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุไ ว้ข ้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
10 - 12
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ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(ก) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
(ข) หนัง สื อ ยื น ยัน ว่ า ผู้ล งนามในหนัง สื อ มอบฉัน ทะแทนได้ร ับ อนุญ าตประกอบธุ ร กิ จ คัส โตเดี ย น
(Custodian)
3. ผูถ้ ื อหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
4. ระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

10 - 13
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ใบประจาต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุ้นของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
การประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พงึ จะเลือ่ นไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
วาระที่...............................เรื่อง...............................................................................................................................
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่...............................เรื่อง...............................................................................................................................
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่...............................เรื่อง...............................................................................................................................
☐ (ก)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................................)

10 - 14
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชือ่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอื หุน้

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ
อายุ: 58 ปี
ที่อยูต่ ิดต่อ: เลขที่ 41 ซอยยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
ส่ ว นได้ เ สี ย พิ เ ศษในการประชุ ม : ไม่ มี ส่ว นได้เ สี ย พิ เ ศษต่ า งจากกรรมการท่า นอื่ น
นอกเหนือจากค่าเบีย้ ประชุมที่จดั สรรให้กรรมการทุกท่านตามเกณฑ์ปกติ

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อายุ: 59 ปี
ที่ อ ยู่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 99/1 ซอยสุ ข สวั ส ดิ์ 22 แขวงบางประกอก เขตราษฏร์บู ร ณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
ส่ ว นได้ เ สี ย พิ เ ศษในการประชุ ม : ไม่ มี ส่ว นได้เ สี ย พิ เ ศษต่ า งจากกรรมการท่า นอื่ น
นอกเหนือจากค่าเบีย้ ประชุมที่จดั สรรให้กรรมการทุกท่านตามเกณฑ์ปกติ

11 - 1
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วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง สามารถดาเนินการได้ตามขัน้ ตอนการยื่นแบบคา
ร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

ขั้นตอนการยืน่ แบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R
หรือสแกน QR Code นี ้ เพื่อเข้าสูร่ ะบบ

และดาเนินการตามขัน้ ตอนดังภาพ

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคาร้อง
.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง

.

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น **

4  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุม
.
5 กดปุม่ “ส่งแบบคาร้อง / Request”
.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ
. Username & Password

2. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ลงทะเบีย นยื่น แบบค าร้อ งจะเปิ ดให้ด าเนิน การตัง้ แต่วัน ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08:30 – 17:30 น. (เฉพาะวันท าการ ไม่ร วม
วันหยุดราชการ) โดยระบบจะปิ ดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิ ดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชั่วโมง)
โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รบั และปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ
หากกรณีผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายัง
บริษัทฯ ทางไปรษณีย ์ ตามที่อยูข่ า้ งล่างนี ้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 1 ชัน้ 22 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปั ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
02-931-9819
ให้บริการระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุม (e-Register)
1

คลิกลิงก์ URL สาหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล

2

นา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4 กดปุม่ “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1

กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์

2
3
4

เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทาการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนาไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกาหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคาถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “การส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์

1 การพิมพ์คาถาม
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคาถาม

2

พิมพ์คาถามแล้ว กด “ส่ง”
การส่งข้อความเสียง
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคาถาม
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์
จากนั้นทาการพูดคาถามที่ต้องการถาม
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
กดปุ่ม “ส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

คู่มือการใช้งาน
1
ยื่นแบบคาร้องผ่าน e-Request

2 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect
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หมายเหตุ การทางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนา
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนา)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนา) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ดาเนินการก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/PRIME162847R
กรอกข้อมูลสาหรับยื่นแบบคาร้อง
(e-Request)
ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร
เพิ่มเติม

ส่งแบบคาร้อง
ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคาร้อง
และกาลังดาเนินการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติคาร้อง

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผ่านการอนุมัติ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคาร้อง

ดาเนินการ ณ วันประชุม

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนาส่งลิงก์
สาหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register)
* ขั้นตอนนี้จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง
(e-Voting) ผ่าน Cisco Webex
หมายเหตุ
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสาหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง
12 - 3
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แบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า...................................................................................สัญชาติ...................................อยูบ่ า้ นเลขที่.............................
ถนน.................................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................อีเมล (e-mail)........................................................
โทรศัพท์......................................................เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ...............................................................................................
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม...................................................หุน้
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ……............................................................
ข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย (ถ้ามี) .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

คาถาม
1)..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

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

ลงชื่อ .................................................................................ผูถ้ ือหุน้
(..................................................................................)
หมายเหตุ:
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน วันที่ 28 เมษายน
2565 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ช่องทาง Email: ir@primeroadgroup.com
• ช่องทางไปรษณีย:์
สานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ชัน้ 22 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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
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ข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect
ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ผ่านระบบ Inventech
Connect ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมอ่านข้อกาหนดเพื่อทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดฉบับนี ้ ดังนี ้
1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect
1.1 ผู้ถื อ หุ้น / ผู้ร ับ มอบฉัน ทะที่ ป ระสงค์จ ะเข้า ร่ว มประชุม ต้อ งยื่ น แบบค าร้อ งเพื่ อ เข้า ร่ว มประชุม ผ่า นระบบ Inventech
Connect โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กาหนด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะ
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ในการนี ้ บริษัทสงวนสิทธิ ในการเปิ ดลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่ปรากฏชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ การเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
(Record Date) ตามที่บริษัทกาหนด
1.2 ในการยื่นแบบคาร้องตามข้อ 1.1 ข้างต้น ผูถ้ ื อหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว และ
รับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยหากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ทาให้สงสัย
ว่าข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถกู ต้อง บริษัทอาจใช้ดลุ ยพินิจดาเนินการใด ๆ รวมถึงการปฏิเสธคาร้อง การระงับสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
1.3 บริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 22 - 29 เมษายน 2565 ในระหว่างเวลา
8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทาการ) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect
2.1 ภายหลัง จากที่ ไ ด้ด าเนิ น การลงทะเบี ย นเข้า ร่ว มประชุม โดยยื่ น แบบค าร้อ ง และแบบค าร้อ งได้ ร ับ การอนุมัติ จ าก
บริษัทเป็ นที่เรียบร้อย ระบบจะส่งชื่ อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบ
ฉันทะได้แจ้ง ความประสงค์ไว้ในขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้องตามข้อ 1.1 ทัง้ นี ้ ชื่ อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Password) ถือเป็ นข้อมูลส่วนตัวของผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ
และไม่เผยแพร่ชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รบั จากบริษัทให้บคุ คลอื่นทราบ
2.2 สิทธิ ในการเข้า ร่วมประชุมและลงมติในการประชุม ถือเป็ นสิทธิ เฉพาะตัวของผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะ โดยชื่อผูใ้ ช้งาน
(Username) หนึ่งชื่อจะสามารถใช้เพื่อเข้าสูร่ ะบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันได้จาก
อุปกรณ์เพียง 1 เครื่องเท่านัน้ ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจึงต้องใช้ชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ
เข้า ร่ว มการประชุ ม ด้ว ยตนเองเท่ านั้น โดยจะต้องไม่ อนุญาตให้บุคคลอื่ นใช้ ชื่ อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่ าน
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(Password) ทัง้ นี ้ บริษัท ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรือเนื่องมาจากการที่ผถู้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะมิได้
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดนี ้
2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะอาจลงมติล่วงหน้าสาหรับทุกวาระ หรือจะลงมติ ใน
วาระที่กาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าว
จนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิ ดให้ลงมติในวาระนัน้ ในกรณีที่ ผถู้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะออก
จากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ถกู นับเป็ นองค์ประชุมในวาระ
ดังกล่าว และคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ถกู นามานับคะแนนในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม การออกจาก
การประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตดั สิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติใน
วาระต่อไป
2.4 ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะมีขอ้ ซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ในวาระใด ผูถ้ ื อหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ
สามารถกดปุ่ มไมโครโฟนที่อยู่บนหน้าจอเพื่อถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะ
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ) ตามด้วยคาถามและ/หรือความคิดเห็น ทัง้ นี ้ คาถามและ/หรือความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั
มอบฉันทะจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีขอ้ เสนอแนะและคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้
นาเสนอในตอนท้ายของการประชุม โดยในการตอบคาถามและชี แ้ จงผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะชี แ้ จง
เฉพาะคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการประชุม เท่านัน้
2.5 ในกรณี ที่มีการเปิ ดให้ผูถ้ ื อหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะถามคาถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น ในที่ประชุมด้วยภาพและเสียง
ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะยินยอมให้บริษัทบันทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อประโยชน์
ในการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และการจัดทาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมเวลาการประชุมให้เหมาะสม ขอให้ผถู้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะถามและ/หรือแสดงความ
คิดเห็นท่านละไม่เกิน 5 นาที และบริษัทสงวนสิทธิในการจากัดจานวนผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติการถามคาถาม
หรือแสดงความคิดเห็น หากการถามคาถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลกั ษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก
หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
2.6 ในระหว่างการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะรายใดกระทาการใด ๆ อันเป็ นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ
เดือดร้อนราคาญให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผถู้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ในการเข้า
ร่วมประชุม และนาผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะรายดังกล่าวออกจากระบบทันทีโดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
3. ข้อมูลส่วนบุคคล
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3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิ
การยืนยันตัวตน การเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดทารายงานการประชุม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้
เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย โดย
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
https://primeroadpower.com/ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้มีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุค คลอื่ น
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
3.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดทัง้ นีไ้ ม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ทาลายข้อมูล
ส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
4. ข้อกาหนดอื่น ๆ
4.1 เนือ้ หา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแต่เพียงผูเ้ ดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนุญาตให้ทาการ
บันทึก คัดย่อ คัดลอก ใช้ รวมถึง เผยแพร่เนือ้ หา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทัง้ นี ้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการดาเนินการตามกฎหมายกับผูท้ ี่กระทาการดังกล่าว
4.2 ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดฉบับนี ้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดทีบ่ ริษัทกาหนดสาหรับการประชุม ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้
บริษัทได้รบั ความเสียหายไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดาเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงการฟ้องร้องดาเนินคดี โดยบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบ
ฉันทะ หรือผูด้ าเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัททัง้ จานวน
4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งไม่ยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดฉบับนีเ้ ข้าร่วม
การประชุม และสงวนสิทธิ ในการระงับการเข้าร่วมการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ดาเนินการตาม
ข้อกาหนดฉบับนี ้ หรือตามคาวินิจฉัยของประธานในที่ประชุม
4.4 ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะรับทราบว่า คุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึน้ อยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
การเชื่อมต่อและรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ ดังนัน้ หากผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมอันเนื่องมาจากเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่เรียกร้องหรือ
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทรับผิดชอบ
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