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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่  

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

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

เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  ตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และ

เง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

 
องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุ ณ เวลาเปิดประชมุ ดงันี ้

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

ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและที่มอบฉนัทะถือหุน้รวมรอ้ยละ 84.0989 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกช าระ

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

ฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งถือหุน้

รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

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

คา่ตอบแทน 
4. พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

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

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

กรรมการทัง้หมด  
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายคณาเดช ธรรมนญูรกัษ ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานบรหิารการลงทนุ  
2. นางสาวธนิดา แกว้วนศกัดิ ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบีเอเอส จ ากัด  

1. คณุสโรชา ทองสกลุ Engagement manager 

เร่ิมการประชุม 

นางสาววิภาษณีย ์สกุาโกซึง่รบัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กลา่วตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้

และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และไดชี้แ้จงใหท้ราบถึงขอ้มูลเบือ้งตน้ของ

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

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท ควิด แลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสต์า่ง ๆ ของส านกังานพฒันาธุรกรรมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.)  

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูด้  าเนินการ

ประชมุ ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยใหน้บัหนึง่หุน้
ตอ่หนึง่เสยีง 

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

3. ส าหรบัการนบัผลการลงคะแนนเสยีง แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

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

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

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

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

5. ในกรณีของ Custodian  ที่ไดส้ง่เอกสารใบมอบฉนัทะ พรอ้มระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการ
รวบรวมคะแนนเสยีงดงักลา่วไวใ้นระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

6. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  

วาระท่ี 1 เป็นวาระเพื่อรบัรอง 
วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อรบัทราบ 
วาระท่ี 3-13 เป็นวาระเพื่ออนมุตัิ 

ทัง้นี ้ในวาระที่ 2 จะไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2563 

ส าหรบัวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้คณะกรรมการที่ครบก าหนดวาระ  ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปรง่ใส โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัที่อธิบาย
ขา้งตน้ 

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

7. การลงคะแนนในใบมอบฉนัทะที่ไดจ้ดัสง่มาใหบ้รษัิทฯ แลว้ ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนเป็นโมฆะ หรอื
บตัรเสยี ซึง่บรษัิทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ  

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

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

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

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

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

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

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

บรษัิทฯ มีการก่อสรา้งและขยายธรุกิจไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศไทย รวมทัง้ตา่งประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่ น
ประเทศไตห้วนั และประเทศกมัพชูา  

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

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

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

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

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

ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นเรือ่งที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

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

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

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

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนและติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศไทยหรอืประเทศญ่ีปุ่ นหรอืไม่ 

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

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษัทฯ มีแผนจะติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์รเิวณลานจอดรถ
หรอืไม ่

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

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

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

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า จากสถานการณท์างการเมืองของประเทศพม่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทนุ
และติดตัง้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศพมา่หรอืไม่ 

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

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่มีการ
ผนัผวนในการลงทนุจดัตัง้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยห์รอืไม ่และผลกระทบมีประมาณเทา่ใด 

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

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

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

นางสาวสดุสงวน งามสรุยิโรจน ์ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่ สดัสว่นรายไดจ้ากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศไตห้วนัและประเทศ
กมัพชูามีมากนอ้ยเทา่ใด และบรษัิทฯ มีการคาดการณก์ าไรประมาณเทา่ใด 

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

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

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

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

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

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

ข้อมูลงบการเงนิที่ส าคัญ ปี 2562 
(ล้านบาท) 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

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

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวม
ของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
อนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้
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การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากการ

หกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจกระแสเงิน

สดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และขอ้พิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยใหอ้ านาจ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้ิจารณา ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบรษัิทฯ ที่อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อ

ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมตัิให้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผล

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

ส ารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึ่ง

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิไมจ่ดัสรรก าไร
สทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



  
 
 

หนา้ 11 จาก 31 
 

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

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

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,554 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดวาระ 

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

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

คา่ตอบแทน 
นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ 

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

  



  
 
 

หนา้ 12 จาก 31 
 

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

ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อและขอ้มูลของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทัง้บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ย่างอิสระ นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์และนายณฐั
วฒุิ เภาโบรมย ์ซึง่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีในวาระนี ้ไดอ้อกจากหอ้งประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนี ้

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

จากนัน้ รองประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

นางสาวสดุสงวน งามสรุยิโรจน ์ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ส าหรบักรรมการอิสระท่ีจะมีการเลือกใหม ่กรรมการอิสระคน
ดงักลา่วไดด้  ารงต าแหนง่นีม้าก่ีปีแลว้ และมีกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุในวนันีห้รอืไม ่

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

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
กรรมการท่ีครบก าหนดวาระแตล่ะคนเป็นรายบคุคล 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระ ทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ 
นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์และนายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ดงันี ้

  



  
 
 

หนา้ 13 จาก 31 
 

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

1.  นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

2. นางวิภาภรณ ์ชยัรตัน ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

3. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

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

  



  
 
 

หนา้ 14 จาก 31 
 

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

ประธานฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชดุยอ่ย 

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

1. คณะกรรมการบรษัิท     

 ประธานฯ 25,000 15,000 25,000 15,000 

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

 กรรมการ 12,500 15,000 12,500 15,000 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    

 ประธานฯ 25,000 - 25,000 - 

• กรรมการ 15,000 - 15,000 - 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

• ประธานฯ - 25,000 - 25,000 

• กรรมการ - 20,000 - 20,000 

3 .ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น
นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบีย้ประชมุ 

ไมม่ี 
 

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่
เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  



  
 
 

หนา้ 15 จาก 31 
 

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

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

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

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

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

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

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

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

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

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

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีขา้งตน้ ไมร่วมคา่บรกิารอื่น ๆ และไมร่วมคา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  



  
 
 

หนา้ 16 จาก 31 
 

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

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

ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้
เสยีในเรือ่งนีพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาดงันี ้

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

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

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

3. มอบอ านาจใหฝ่้ายจัดการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัการสอบทานงบการเงินและ
ตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

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

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

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

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

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

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

รวม 8,496,338,540 

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

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนขา้งตน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนที่
ดว้ยความใหมด่งันี ้

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

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

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 17,017,942,060 หุน้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัสบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสี่หมื่นสองพนัหก

สบิหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 
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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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ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให ้
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณา
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

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

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

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

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้การแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทฯ เก่ียวกบัทนุจดทะเบียน จ านวนหุน้ และมลูค่าหุน้เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 
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การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

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

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

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

ประธานฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด ก่อนการปรบั เปลีย่นแปลง หลงัการปรบั 
ทุนจดทะเบียน    

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

ผูด้  าเนินการประชมุน าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของ
บรษัิทฯ โดยการยกเลกิขอ้ความเดิมและแทนที่ดว้ยความใหมด่งันี ้

 

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

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

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

รอ้ยสบิหา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

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

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

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

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

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า หลงัจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้แลว้ เศษของหุน้ที่เหลือจากการ
เปลีย่นแปลงราคาหุน้ จะมีการคืนเป็นเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรอืไม่ 

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

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

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,784 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 100 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

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

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

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

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

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

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

ทัง้นี ้การลดทนุโดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวด้งักลา่ว จะไม่สง่ผลกระทบใด  ๆ ต่อมลูค่าของสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
โดยสว่นของผุถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การลดทนุดงักลา่วเป็นการปรบัปรุงตวัเลขทางบญัชี
เพื่อใหง้บการเงินของบรษัิทฯ มีความชดัเจนขึน้เทา่นัน้ 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกขอ้ความเดิม
และแทนที่ดว้ยความใหมด่งันี ้

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

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

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

สบิหา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- - 

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

1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบยีน
ตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
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2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

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

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

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

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 
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หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” “งดออกเสยีง” รวมถงึ “บตัร
เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

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

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

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

รายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5) 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้

เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนที่ดว้ย

ความใหมด่งันี ้

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

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

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณา
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. การด าเนินการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบยีน
ตา่ง ๆ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

2. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ที่ตอ้งยื่นตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

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

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

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

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,310,477,184 99.9901 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,421,700 0.0099 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 
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หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” “งดออกเสยีง” รวมถงึ “บตัร

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชมุน าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์

2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียน

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

ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 11 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม

ทนุของบรษัิทฯ โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ หรอืใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

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

รายละเอียดดงันี ้

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

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

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ซึง่คิดเป็น รอ้ยละ 2.50 (ไมเ่กินรอ้ยละ 10) ของทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  

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

- ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 
4 บาท เป็น 1 บาท เทา่กบั 4,254,485,515 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็น 4,254,485,515 บาท 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แลว้ ทนุช าระแลว้ในสว่นท่ี
เพิ่มตอ้งไมเ่กินกวา่ 1,275,514,485 หุน้ ซึง่คิดเป็น รอ้ยละ 7.50 (ไมเ่กินรอ้ยละ 30) ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ย
ละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไว ้จาก 
4 บาท เป็น 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  

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

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

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

1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จัดสรร 
ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว  ๆ  ตลอดจนเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

2. การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสญัญาต่าง  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง  ๆ  อนั
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

  



  
 
 

หนา้ 28 จาก 31 
 

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

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

4. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง ตามที่
เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,310,477,184 99.9901 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,421,700 0.0099 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

หมายเหตุ 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ไมน่บัคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

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



  
 
 

หนา้ 29 จาก 31 
 

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

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุน้กูม้ีประกันและหุน้กูไ้ม่มีประกัน และหุน้กูด้อ้ย
สทิธิและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีมีการเสนอขาย
หุน้กู ้

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

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

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

อาย ุ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ รวมถึงอาจเป็นหุน้กู้
ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลกิบรษัิท (Perpetual Bond) 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 
การไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนด 

: บรษัิทฯ อาจก าหนดใหม้ีสทิธิหรอืไมม่ีสทิธิไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนครบก าหนด รวมทัง้การซือ้
คืนหุน้กู ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

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

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

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ 
สถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์
และ/หรือ บคุคลอื่นใด ในกรณีที่จะตอ้งมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
หรอืในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร 
 



  
 
 

หนา้ 30 จาก 31 
 

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

3. ติดตอ่ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอื เอกสารตา่ง ๆ รวมถึงติดตอ่
ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หนว่ยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรอืจ าเป็นไดท้กุประการ ตามที่เห็นควร 

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและ
เสนอขายหุน้กูจ้  านวนไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

การลงมติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 14,311,898,884 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม (31 ราย) 14,311,898,884 100.00 

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

เสยี” เป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

หลงัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชมุแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ใหอ้ยู่ภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

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



  
 
 

หนา้ 31 จาก 31 
 

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

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

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

ดงันัน้จึงสรุปวา่ ท่ีประชมุไดพ้ิจารณาวาระตา่ง ๆ ท่ีไดก้ าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุครบทกุวาระแลว้ 

เมื่อไมม่ีผูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชมุและปิด
ประชมุในเวลา 16.30 น. 

  
 

(นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 
ประธานท่ีประชมุ 

รบัรองความถกูตอ้งของรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 
 

(นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ)์ 
กรรมการ 

 
 

(นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท)์ 
 กรรมการ  

 


