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

       วนัท่ี 7 เมษายน 2564 

เรือ่ง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 
 บรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 2. รายงานประจ าปี 2563 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ใน

รูปแบบ QR Code 
 3. ประวตัิยอ่และขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
 4. บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
 5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 6. เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
 7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน 
 8. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 9. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 10. ขอ้ปฏิบตัิการส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 
 11. แบบฟอรม์สง่ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหเ้ชิญประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
ตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และเง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม (Record 
Date) ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ทัง้นี ้เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 ถือเป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้หาก
วาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ไปแลว้ก่อน
หนา้นีเ้ป็นอนัยกเลกิไป และจะไมพ่ิจารณาในวาระตอ่ ๆ ไปอีก 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีส  าเนารายงานการ

ประชมุตามที่ไดจ้ดัสง่มาพรอ้มนีซ้ึง่ทางบรษัิทฯ ไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  



  
 
 

2 
 

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

พิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ที่ประชุมผูถื้อหุน้จึงสมควรที่จะรบัรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ ควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

การลงมต ิ
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
บรษัิทฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน ส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯ และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปี
สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

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

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ 
มีผลประกอบการขาดทนุสะสมจ านวน 2,269,668 พนับาท ท าใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเพื่อเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการไม่จัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการงด
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 15 ก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจ
ถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ
จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการ  
2. นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
3. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ  



  
 
 

4 
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โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ระหว่างวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
บรษัิทจดทะเบียน ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาและกลั่นกรอง
คณุสมบตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเช่ียวชาญ ของกรรมการทัง้หมดที่ครบก าหนดวาระในครัง้นีแ้ลว้ เห็นวา่
กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมทัง้ มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) จึงเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ซึ่งตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระใน
ครัง้นี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ 
โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ประวตัิโดยย่อและขอ้มูลของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ รวมทัง้บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 
ตามล าดับ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระทัง้ 3 
คน กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้ 

1. นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการ 
2. นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
3. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ  

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2564 ซึ่งไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตวัของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

โดยเห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชดุยอ่ย 

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

1. คณะกรรมการบรษัิท     

 ประธานฯ 25,000 15,000 25,000 15,000 

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

 กรรมการ 12,500 15,000 12,500 15,000 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    

 ประธานฯ 25,000 - 25,000 - 

 กรรมการ 15,000 - 15,000 - 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 ประธานฯ - 25,000 - 25,000 

 กรรมการ - 20,000 - 20,000 

3 .ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบีย้ประชมุ 

ไมม่ี ไมม่ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้  

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชีแต่ละคน ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2564 จึงเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564
เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
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บริษัท ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2564 โดยเปลีย่นผูส้อบบญัชีเพื่อหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ดงันี ้

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

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 คน ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท รวมถึงผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด นอกจากนี ้PwC ไดร้บัการเสนอช่ือเป็น
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ในประเทศ รวมทัง้สิน้ 16 บรษัิท  

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได ้ให ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่น
แทนได ้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 จ านวน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 600,000 บาท 600,000 บาท - 
คา่ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส 600,000 บาท 600,000 บาท - 
รวม 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท - 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยและ
บรษัิทรว่ม  

พรอ้มกนันี ้เสนอใหม้อบอ านาจใหฝ่้ายจดัการเป็นผูแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรบัการ
สอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ จะ
ดแูลและติดตามใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาดงันี ้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

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

2. ก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 จ านวน 1,200,000 บาท ทัง้นีไ้มร่วมคา่บรกิารอื่น ๆ และไมร่วมคา่สอบ
บญัชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  
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3. มอบอ านาจใหฝ่้ายจัดการเป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและ
ตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
สืบเนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (PRIME – W1) และ ครัง้ที่ 2 

(PRIME – W2) ไดค้รบก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยเมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 และไดส้ิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตัง้แต่วนัที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 5 (PRIME – W5) และ ครัง้ที่ 6 (PRIME – W6) ทัง้นีร้ายละเอียดหุน้สามญัที่รองรบัการใชส้ิทธิ 
PRIME – W1 PRIME – W2 PRIME – W5 และ PRIME – W6 มีดงันี ้

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

รวม 8,496,338,540 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 จึงมีมติอนุมตัิให้
เสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 25,514,280,600 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 17,017,942,060 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดน้  าออกจ าหน่ายจ านวน 8,496,338,540 หุน้  
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งไดอ้อกไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 1 (PRIME – W1) ครัง้ที่ 2 (PRIME – W2) ครัง้ที่ 5 (PRIME – W5) และ ครัง้ที่ 6 (PRIME – W6) 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนขา้งตน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิให้
เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณฑส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความ
เดิมและแทนที่ดว้ยความใหมด่งันี ้ 

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

 แบง่ออกเป็น : 17,017,942,060 หุน้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัสบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสี่หมื่นสองพนัหกสิบหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 17,017,942,060 หุน้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัสบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสี่หมื่นสองพนัหกสิบหุน้) 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 
ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการ

มอบอ านาจให ้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
พิจารณาด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจด
ทะเบียนตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

3. การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 
4 ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูคา่หุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ และ
การมอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งการมอบอ านาจในการด าเนินการที่
เกี่ยวข้อง 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิให้

เสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้
จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 4 บาท และเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดยใชว้ิธีการค านวน คือ 
อตัราหุน้เดิม 4 หุน้ เป็น 1 หุน้ใหม ่รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด ก่อนการปรบั เปลีย่นแปลง หลงัการปรบั 
ทุนจดทะเบียน    

- จ านวนหุน้ 17,017,942,060  (12,763,456,545)  4,254,485,515  
- มลูคา่ที่ตราไว ้(บาท) 1  3  4  
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

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

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบริษัทฯ ดังกล่าว อาจจะท าใหเ้กิดเศษหุน้ ซึ่ง
บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุน้เหลือจากการค านวณ ใหปั้ดเศษหุน้ดงักลา่วทิง้ โดยในการค านวณเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละการปัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายใหบ้ริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บางรายที่ไดร้บัผลกระทบสิทธิจากการปัด
เศษหุน้เดิมดงักลา่ว บรษัิทฯ จะชดเชยคา่เศษหุน้เดิมที่ถกูปัดทิง้ในราคาหุน้ละ 1 บาท (ซึง่เป็นราคาที่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชี 
(Book Value) ของหุน้ของบรษัิท ทัง้นีร้าคาตามมลูคา่ทางบญัชีของหุน้ของบรษัิทปัจจบุนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั
ประมาณหุน้ละ 0.16 บาท) โดยผูถื้อหุน้แตล่ะรายที่ไดร้บัผลกระทบสามารถขอรบัเงินสดชดเชยมลูคา่เศษหุน้ไดท้ี่ส  านกังาน
ของบริษัทฯ ณ อาคารทีพี แอนด ์ที ชั้น 22 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ มีผล หากผูถื้อหุน้ที่
ไดร้บัผลกระทบรายใดไมม่ารบัเงินสดชดเชยดงักลา่วภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้รายนัน้สละ
สทิธิในการรบัเงินสดชดเชย 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดม้ีมติ
อนุมัติใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการ
ยกเลกิขอ้ความเดิมและแทนที่ดว้ยความใหมด่งันี ้

 

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

 แบง่ออกเป็น : 4,254,485,515 หุน้ (สีพ่นัสองรอ้ยหา้สิบสีล่า้นสีแ่สนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยสบิ
หา้หุน้) 

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

หา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการ
มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
พิจารณาด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ โดยการรวมหุน้ และการด าเนินการอื่นใด
ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจด
ทะเบียนตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

3. การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

การจดทะเบียนเปลีย่นแปลมลูคา่หุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบรษัิทฯ ตามขอ้นี ้จะเกิดขึน้ภายหลงัการจด
ทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไมไ่ดน้ าออกจ าหนา่ย กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้โดยการรวมมลูคา่หุน้ของบรษัิท
ฯ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เก่ียวกับทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมูลค่าหุน้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของบรษัิทฯ โดยการรวมมลูคา่หุน้ของบรษัิทฯ และการมอบ
อ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ 
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิให้

เสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 12,763,456,615 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 17,017,942,060 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  4,254,485,515 บาท และทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 17,017,942,060 บาท เป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 4,254,485,515 บาท  ตามล าดบั โดยการลดมลูค่า
หุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เป็นมูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (จ านวนหุน้คงเดิม
เท่ากบั 4,525,485,515 หุน้) เพื่อชดเชยขาดทนุสะสม ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2,269,668,030 บาท และ ส่วนต ่ากว่าทุนจากการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลับจ านวน 
10,863,480,481 บาท โดยภายหลงัการลดทุน บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสมจ านวน 369,691,966 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้



  
 
 

11 
 

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

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

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

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

ทัง้นี ้การลดทนุโดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไวด้งักลา่ว จะไมส่ง่ผลกระทบใด ๆ  ตอ่มลูคา่ของสว่นของผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ โดยส่วนของผุถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การลดทุนดงักล่าวเป็นการปรบัปรุง
ตวัเลขทางบญัชีเพื่อลา้งสว่นต ่ากวา่ทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบัและชดเชยขาดทนุสะสม 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดม้ีมติ
อนุมัติใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการ
ยกเลกิขอ้ความเดิมและแทนที่ดว้ยความใหมด่งันี  ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 4,254,485,515 บาท (สีพ่นัสองรอ้ยหา้สบิสีล่า้นสีแ่สนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยสบิ
หา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 4,254,485,515 หุน้ (สีพ่นัสองรอ้ยหา้สบิสีล่า้นสีแ่สนแปดหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยสบิ
หา้หุน้) 

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

หา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการ
มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
พิจารณาด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ที่ตราไว้ และการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจด
ทะเบียนตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

3. การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินการลา้งสว่นต ่ากวา่ทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั (สว่นของเจา้ของ) ได้
หมดในคราวเดียวกัน ตามแผนการลา้งขาดทุนสะสมและส่วนต ่ากว่าทุนจากการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบั  ที่ปรากฏใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกบัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ซึ่งระบุว่า มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.5 บาท หากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการรวม
มลูค่าที่ตราไวก้่อน การลา้งต ่ากว่าทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบัทัง้หมด จะท าใหม้ลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทฯ ต ่ากวา่ 
0.5 บาท จึงจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ จากมลูคา่ที่ตราไว ้1 บาท เป็น 4 บาท โดยการรวมหุน้ ก่อน
การลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ ดว้ยการลดมลูคา่ที่ตราไวจ้าก 4 บาท เป็น 1 บาทตอ่ไป 

การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าหุ้นที่ตราไว ้
จาก 4 บาท เป็น 1 บาท ตามขอ้นี ้จะเกิดขึน้ภายหลงัการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวแ้ละจ านวนหุน้ของ
บรษัิทฯ โดยการรวมมลูคา่ที่ตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 4 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรที่จะอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ที่
ตราไว ้เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมและสว่นต ่ากวา่ทนุจากการซือ้ธุรกิจแบบยอ้นกลบัและชดเชยขาดทนุสะสม รวมทัง้การ
แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูค่าหุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุ
ประการ 

การลงมติ 
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัและความรวดเรว็ในการระดมทนุในกรณีที่บรษัิทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใชเ้งินเพิ่ม

ทนุ และท าใหบ้ริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุที่มีความพรอ้มส าหรบัการลงทนุหรือการขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล และ
เพื่อช่วยเสรมิสภาพคลอ่งและโครงสรา้งทางการเงินใหแ้ข็งแกรง่และมั่นคงมากยิ่งขึน้ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
และช่วยสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ ์2564 จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยมี
รายละเอียดวตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทนุและการใชเ้งินทนุในสว่นที่เพิ่ม และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้
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เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 1,275,514,485 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,275,514,485 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รายละเอียดปรากฎในแบบรายงาน

การเพิ่มทนุ (F 53-4) (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จึงไดม้มีติอนมุตัิใหเ้สนอท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณฑส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดิม

และแทนที่ดว้ยความใหมด่งันี ้

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

 แบง่ออกเป็น : 5,530,000,000 หุน้ (หา้พนัหา้รอ้ยสามสบิลา้นหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 5,530,000,000 หุน้ (หา้พนัหา้รอ้ยสามสบิลา้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการ
มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
พิจารณาด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้และการด าเนินการอื่น
ใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจด
ทะเบียนตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

3. การด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่  าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควร และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

การจดทะเบียนเพิ่มทนุบริษัทฯ ตามขอ้นี ้จะเกิดขึน้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่การเพิ่มทนุดงักลา่วมีความจ าเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ 
และมูลค่าหุน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ และ
การมอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 
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การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ของบริษัทฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิให้

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 

5,530,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,275,514,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม

รายละเอียดที่ปรากฎในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ

ของบรษัิทฯ จ านวน 1,275,514,485 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1  บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,275,514,485 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 7.50 (ไม่
เกินรอ้ยละ 30) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้
จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

2. จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 5.00 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงั
การจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบั
กระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

3. จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 2.50 (ไม่เกินรอ้ยละ 10) ของทนุ
จดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงั
การจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบั
กระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

หมายเหต ุ: - ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหมี้การเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่ วไป  (General Mandate) เท่ากับ  17,017,942,060 หุ้น  มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 
17,017,942,060 บาท 

- ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 
4 บาท เป็น 1 บาท เทา่กบั 4,525,485,515 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็น 4,525,485,515 บาท 
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ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไป  หรือบคุคล
ในวงจ ากดั จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่  ทจ.21/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
โดยราคาที่จะเสนอขาย จะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ในส่วนที่เก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด และในการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขาย
หุน้ ซึ่งจะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั และไม่เกิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรร
หุน้เพิ่มทนุในแตล่ะครัง้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แลว้ ทุน
ช าระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่มตอ้งไมเ่กินกวา่ 1,275,514,485 หุน้ ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 7.50 (ไม่เกินรอ้ยละ 30) ของทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย
การลดมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  

โดยหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวธีิ (2) หรอื (3) ทนุช าระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่มตอ้งไมเ่กินกวา่ 850,897,103 
หุน้ ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 5.00 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติใหม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรอืไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบียนช าระ
แลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กับ
กระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

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

1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ  เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จดัสรร 
ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระคา่หุน้ การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว  ๆ  ตลอดจนเง่ือนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

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

3. ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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4. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นวา่การเพิ่มทนุดงักลา่วมีความจ าเป็นและเหมาะสม จึงควรเสนอให้ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงนิไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
เพื่อเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถใน

การช าระหนีข้องบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติ
อนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงินไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท และการมอบ
อ านาจที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุน้กูม้ีประกันและหุน้กูไ้ม่มีประกัน และหุน้กูด้อ้ย
สทิธิและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีมีการเสนอขาย
หุน้กู ้

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

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

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

อาย ุ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ รวมถึงอาจเป็นหุน้กู้
ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลกิบรษัิท (Perpetual Bond) 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 
การไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนด 

: บรษัิทฯ อาจก าหนดใหม้ีสทิธิหรอืไมม่ีสทิธิไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนครบก าหนด รวมทัง้การซือ้
คืนหุน้กู ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 
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เง่ือนไขอื่น ๆ : ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
(รวมเรียก “ผูม้ีอ  านาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ผูม้ีอ  านาจไดม้อบหมาย มีอ านาจในการ
ก าหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงันี ้
1. ก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อาย ุ

การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบั
การเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดหรือแกไ้ขขอ้ตกลง เง่ือนไข และ
รายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น ประเภทหุน้กู ้อายุหุน้กู ้และ
อตัราดอกเบีย้ 

2. แตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์และ/หรอื สถาบนัการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ หลกัทรพัย ์และ/หรือ บคุคล
อื่นใด ในกรณีที่จะตอ้งมีการแต่งตัง้ตามกฎเหณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอื่นใดที่
เห็นสมควร 

3. ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดตอ่ให้
ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
หรอืจ าเป็นไดท้กุประการ ตามที่เห็นควร  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนี ้

พิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการการออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และการ
มอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

ตามกฎหมายการขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมจะกระท าได้
โดยผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด  

อนึง่ บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 
ที่ https://primeroadpower.com/ ตัง้แต่วนัที่ 29 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ ของบริษัทเขา้ร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ในวันที่  29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกับ วิธีการ ขัน้ตอน และการลงมติในการประชุมผูถื้อหุน้ (รายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)  

https://primeroadpower.com/
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ผูถื้อหุน้ที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) สามารถแจง้ความประสงคโ์ดย 
น าสง่แสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ ผา่นระบบน าสง่เอกสาร (https://prime.foqus.vc/registration) ซึง่จะเปิด
ใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัท่ี 19 - 26 เมษายน 2564   

บรษัิทฯ ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศกึษาเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียน และ 
จดัเตรยีมเอกสารยืนยนัตวัตน ตลอดจนศกึษาวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 11) ทัง้นี ้ผูถื้อ
หุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ เพื่อใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้(รายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)  

ขอแสดงความนบัถือ 
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ประธานกรรมการ 
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