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

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

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

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

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

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการลงทุน
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

เป็ นวาระเพื่อรับรอง
เป็ นวาระเพื่อรับทราบ
เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ

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

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

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

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

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

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน (“รองประธานฯ”) แถลง
ต่อที่ประชุมให้ทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่สง่ มาด้วย 2) ซึ่ง
สาระสาคัญสามารถสรุปได้ดงั นี ้

หน้า 4 จาก 31
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ได้รบั การจดทะเบี ยนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยในปั จจุบนั บริษัทฯ มีกาลังผลิตติดตัง้ ทัง้ หมด 309 เมกะวัตต์ โดย
แบ่ง ออกเป็ นกลุ่ม กาลังผลิตติดตัง้ ในธุรกิจการจาหน่ายไฟฟ้า จานวน 294.7 เมกะวัตต์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC)
จ านวน 15 เมกะวัต ต์ และธุ ร กิ จ ขายไฟฟ้าแบบติ ด ตัง้ บนหลัง คา (Solar Rooftop) หรือ สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้า ระหว่าง
หน่วยงานเอกชนกับเอกชน (Private PPA) จานวน 998 กิโลวัตต์
บริษัทฯ มีการก่อสร้างและขยายธรุกิจไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ ในประเทศไทย รวมทัง้ ต่างประเทศ ซึง่ ได้แก่ ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา
สาหรับแหล่งที่มาของรายได้ในปี 2563 นัน้ สามารถจาแนกได้เป็ นสามประเภทใหญ่ๆ คือ รายได้จากส่วนแบ่งกาไร
ในบริษัทร่วมจานวนร้อยละ 37.78 รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าจานวนร้อยละ 45.49 และรายได้ธรุ กิจใหม่ประกอบ
กับรายได้อนื่ ๆ อีกร้อยละ 16.16

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มรับรู ร้ ายได้จาก 3 ธุรกิ จใหม่ ซึ่ง ได้แก่ ธุรกิ จรับเหมาติดตัง้ ระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar
Rooftop EPC) ธุรกิ จขายไฟฟ้าให้เอกชนด้วยระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจขายวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน
โดยบริษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้กว่าร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยถึงแม้รายได้สว่ นแบ่งกาไรบริษัทร่วม
จะลดน้อยลงแต่บริษัทฯ ได้รบั รู ร้ ายได้จากธุรกิจใหม่ รวมถึงรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่ง ทาให้รายได้
โดยรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 811 ล้านบาท

หน้า 5 จาก 31
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ในด้านของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือ D/E Ratio นัน้ ได้ขยับมาเป็ น 1.07
และมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับปี 2562 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 10.6

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

โดยอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญในปี 2563 นัน้ ค่อนข้างเป็ นที่น่าพอใจ ในแง่ของการสะท้อนถึงการทากาไรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รอ้ ยละ 6 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้
ถือหุน้ ร้อยละ 12 และอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 37
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ ป็ นเรือ่ งที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
นายประยุทธ พัวภัทรกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาในราคาที่ต่ากว่า
ผูป้ ระกอบการรายอื่น ทางบริษัทฯ มองว่าจะมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนจากโครงการนีเ้ ท่าไหร่ และวันซือ้ ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์จะเริม่ ประมาณช่วงไหน
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นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาจะให้ผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลตอบแทนตามภาคธุรกิจการลงทุนในโครงการโซลาร์ในต่างประเทศของเราที่มีอยู่แล้ว และเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มีการประเมิน ความเสี่ยงในการลงทุนไว้ก่อนเข้าลงทุน (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเคย
ออกความเห็นในรายงานที่เปิ ดเผยว่าจะได้รบั Project IRR ประมาณ 8.14%)
สาหรับ วัน เริ่มซือ้ ขายไฟฟ้าเชิ งพาณิ ชย์ (COD) เนื่ อ งด้วยสถานการณ์แ พร่ร ะบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ในประเทศกัมพูชา ทางการไฟฟ้ากัมพูชา (ผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้า) ได้กาหนดวันทาการซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของ
โครงการ 60 เมกะวัตต์ใหม่ เป็ นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (ขยายจากกาหนดการเดิมเป็ นเวลาประมาณ 5 เดือน) เพื่อให้
โครงการมีเวลาในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ใน
ปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการเตรียมพร้อมการก่อสร้างโครงการยังเป็ นไปตามแผนงาน โดยบริษัท ฯ ได้ปรับแผนการ
ทางานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 โดยจัดให้มีการจัดจ้างพนักงานในประเทศกัมพูชาที่มีประสบการณ์
และความสามารถเพื่อที่จะทางานร่วมกับพนักงานในไทยควบคูก่ นั ไป ดังนัน้ ในภาพใหญ่ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้มองว่าบริษัทฯ
ได้รบั ผลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนและติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยหรือประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อไม่
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ทางบริษัท ฯ รับรู ร้ ายได้ระดับที่สงู พอสมควรจากการเริ่มทาธุรกิจนีใ้ นปี ที่ผ่านมา ดังนัน้ ในปี นีธ้ ุรกิจ Solar
Rooftop ในประเทศไทยก็คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศญี่ปนุ่ ทางบริษัท ฯ มีโครงการที่ทาร่วมกับ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ซึ่งได้มีการก่อสร้างเสร็จสิน้ ในปี ที่ ผ่านมาแล้ว ประกอบกับโครงการ Yamabuki ก็ได้เริ่มมี
การ COD ไป โดยทางบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริม่ เห็นผลกาไรจากโครงการนีใ้ นประเทศญี่ปนได้
ุ่ ภายในปี นี ้
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถ
หรือไม่
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า การติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถเป็ น
โครงการ Solar Rooftop ประเภทหนึ่ง ซึ่งทางทีมในไต้หวันกาลังศึกษาอยู่ ทาให้ในปี นีก้ ็ อาจมีโครงการเช่นนีเ้ กิ ดขึน้ ใน
ประเทศไต้หวัน แต่ในปั จจุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถในประเทศไทย
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า ในส่วนของที่จอดรถสามารถแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ทา
Private PPA ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ทาบริเวณลานจอดรถ และกลุ่มที่สองคือธุรกิ จ Trading ที่บริษัท ฯ มีการบรรจุการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นทัง้ หลังคาจอดรถพร้อมกับที่จอดรถในแผนการพัฒนา ซึง่ จะออกมาในอีกไม่นานนี ้
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะตัง้ สถานีชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า รถยนต์โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่
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นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า ในขณะนีบ้ ริษัทฯ กาลังอยูร่ ะหว่างการทาแผนธุรกิจเกี่ยวกับสถานีชาร์จ
แบตเตอรีไ่ ฟฟ้ารถยนต์กบั คูค่ า้ ทางธุรกิจ
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่า บริษัท ฯ มีแผนจะลงทุน
และติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศพม่าหรือไม่
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนภาคพืน้ ที่ประเทศพม่า แต่บริษัทฯ ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ชนะการประมูลโครงการ ดังนัน้ ในปั จจุบนั บริษัทฯ จึงยังไม่มี
โครงการลงทุนในประเทศพม่า อีกทัง้ ในตอนนีก้ ็ยงั ไม่มีแผนจะเข้าไปลงทุนในพม่าอีกด้วย
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศที่มีการ
ผันผวนในการลงทุนจัดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ และผลกระทบมีประมาณเท่าใด
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า การดาเนินโครงการในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศญี่ปนุ่
ประเทศไต้หวัน หรือประเทศกัมพูชา ก็ต่างเผชิญผลกระทบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ แต่ในปี ที่
ผ่านมา ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ จากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4,540,000 บาทจากรายได้รวม ซึ่งก็ ถือว่ายังไม่มีนัยสาคัญต่อ
บริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็มีการคานึงถึงความเสีย่ งในด้านอัตราแลกเปลีย่ นอยู่เสมอก่อนทีจ่ ะลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้ดาเนินการป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นอยูเ่ สมอเมื่อมีโอกาส
นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า ทาไมการแสดงรายได้ของบริษัทย่อยในรายงานประจาปี
2563 หน้า 191 ไม่มีการแสดงรายได้ของบริษัทย่อยทุกบริษัท เหตุผลที่ไม่แสดงบางบริษัทคืออะไร
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดหมวดหมูข่ องผลประกอบการในบริษัทย่อยหลาย
บริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่รวมไว้ดว้ ยกัน ซึง่ ตามกฎเกณฑ์การรายงานบริษัทฯ จาเป็ นต้องแยกผลประกอบการของบริษัทย่อย
ออกมาก็ ต่อ เมื่ อบริษัท ย่อ ยมี ขนาดที่ใ หญ่ ถึง เกณฑ์ ดัง นั้น จึ งท าให้บ ริษัท ย่อ ยที่ ไม่ได้มีข นาดถึ งนัยสาคัญถูกรว มผล
ประกอบการเข้าด้วยกัน
นางสาวสุดสงวน งามสุรยิ โรจน์ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า สัดส่วนรายได้จากประเทศญี่ปนุ่ ประเทศไต้หวันและประเทศ
กัมพูชามีมากน้อยเท่าใด และบริษัทฯ มีการคาดการณ์กาไรประมาณเท่าใด
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า รายได้จากโครงการในประเทศญี่ปนสามารถดู
ุ่
ได้จากโครงสร้างการ
ลงทุน TK ในงบการเงิน ซึง่ จะเห็นว่ารายได้จากโครงการในประเทศญี่ปนมี
ุ่ ประมาณร้อยละ 4-5 และรายได้จากโครงการใน
ประเทศไต้หวันอยู่ที่รอ้ ยละ 11.9 ส่วนรายได้จากโครงการในประเทศกัมพูชานัน้ ยังไม่ปรากฏในงบการเงิ นเนื่องจาก
โครงการยังอยูใ่ นช่วงของการพัฒนา ซึง่ จากแนวโน้มก็สามารถเห็นได้วา่ รายได้ของโครงการในประเทศไต้หวันมีแนวโน้มที่
เติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ
นายประยุทธ พัวภัทรกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนว่าในอีก 3-5 ปี ว่าจะสามาถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ประมาณกี่เมกะวัตต์
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาและเก็บจานวนตัวเมกะวัตต์ตามที่ตงั้ เป้าไว้
คือ 1,000 เมกะวัตต์ภายในห้าปี โดยในปั จจุบนั นีบ้ ริษัทฯ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 309 เมกะวัตต์
หน้า 8 จาก 31
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงิน สาหรับรอบปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึง่ ได้จดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2)
นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ รองประธานฯ นาเสนอข้อมูลงบการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ ปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล
งบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 ซึง่ มีการเติบโตที่สงู เช่น กาไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโต 11.4% ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ข้อมูลงบการเงินที่สาคัญ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)

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

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

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

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

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

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

พิจารณาอนุ มัติไม่จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563

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

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

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดวาระ

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

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ สาหรับการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ

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

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

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

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

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

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

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2564 ซึง่ ได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ล ะคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ
ที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564

หน้า 13 จาก 31
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

ประธานฯ ได้นาเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการ
ชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัท

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครัง้

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

 ประธานฯ

25,000

15,000

25,000

15,000

 รองประธานฯ

17,500

15,000

17,500

15,000

 กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

12,500

15,000

12,500

15,000

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

25,000

-

15,000

-

-

25,000
20,000

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

หน้า 14 จาก 31
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

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

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

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

600,000 บาท
600,000 บาท
1,200,000 บาท

600,000 บาท
600,000 บาท
1,200,000 บาท

-

ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
หน้า 15 จาก 31
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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พร้อมกันนี ้ เสนอให้มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบ
การเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและ
ติดตามให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
ประธานชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้
เสียในเรือ่ งนีพ้ ิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก PwC เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 ดังต่อไปนี ้
1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
2) นางสาวนันทิกา ลิม้ วิรยิ ะเลิศ
ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
3) นายไพบูล ตันกูล
ทะเบียนเลขที่ 4298
2. กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 จานวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่า
สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงิ นและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ การมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ การมอบอานาจ
ให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับการสอบทานงบการเงิ นและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ระหว่างปี ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
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หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ ไม่นบั คะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอานาจในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

ทุนจดทะเบียนจานวน : 17,017,942,060 บาท (หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหก
สิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 17,017,942,060 หุน้
(หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหก
สิบหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
: 1 บาท
(หนึง่ บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 17,017,942,060 หุน้
(หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหก
สิบหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
: -ไม่มีหน้า 17 จาก 31
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ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณา
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี ้
1. การดาเนินการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียน
ต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ตาม
คาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่า
หุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
14,311,898,884
0
0

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
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การลงมติ
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

จานวน (เสียง)
0
14,311,898,884

คิดเป็ นร้อยละ
0.00
100.00

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

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

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

ก่อนการปรับ

เปลีย่ นแปลง

หลังการปรับ

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

(12,763,456,545)
3
-

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

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

(12,763,456,545)
3
-

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

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

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

: 17,017,942,060 บาท (หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสีห่ มื่นสองพันหก
สิบบาท)
: 4,254,485,515 หุน้
(สีพ่ นั สองร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสีแ่ สนแปดหมื่นห้าพันห้า
ร้อยสิบห้าหุน้ )
: 4 บาท
(สีบ่ าท)
หน้า 19 จาก 31
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 4,254,485,515 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(สีพ่ นั สองร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสีแ่ สนแปดหมื่นห้าพันห้า
ร้อยสิบห้าหุน้ )
-

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

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

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

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

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

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

(2,269,668,030)

1,899,976,064

(369,691,966)

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

: 4,254,485,515 บาท

แบ่งออกเป็ น

: 4,254,485,515 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 1 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

: 4,254,485,515 หุน้

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

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณา
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และการดาเนินการอื่น
ใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. การดาเนินการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียน
ต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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2. การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ตาม
คาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ากว่าทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบ
ย้อนกลับและชดเชยขาดทุนสะสม รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวน
หุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ รวมทัง้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
การลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ ามูลค่าหุน้ สามัญ
รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติ ดว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ โดยการลด
มูลค่า หุ้นที่ ตราไว้ เพื่ อ ชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ ามูลค่าหุน้ สามัญ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
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หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ รวมทั้งการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มี
ความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทาให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสาหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ
ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึน้ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุนและการใช้เงินทุนใน
ส่ว นที่ เ พิ่ ม และการมอบอ านาจที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General
Mandate) ดังนี ้
• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 1,275,514,485 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รายละเอียดปรากฎในแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5)
และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ย
ความใหม่ดงั นี ้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

: 5,530,000,000 บาท

(ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

: 5,530,000,000 หุน้
: 1 บาท

(ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านหุน้ )
(หนึง่ บาท)

: 5,530,000,000 หุน้
: -ไม่มี-

(ห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านหุน้ )
-

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณา
ดาเนินการใด ๆ เกี่ ยวกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
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1. การดาเนินการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียน
ต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนต่าง ๆ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ ตาม
คาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรือ่ งนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) รวมทัง้ มอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่า
หุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ และการมอบ
อานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

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

คิดเป็ นร้อยละ
99.9901
0.0099
0.00
0.00
100.00
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หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ของบริษัทฯ
ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จานวน 5,530,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป
หรื อ ให้แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด ซึ่ ง การจัด สรรนี จ้ ะต้อ งไม่เกิ น 1,275,514,485 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO) ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 7.50 (ไม่เกินร้อย
ละ 30) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็ น 1 บาท
กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 850,897,103 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 5.00 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็ น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
3. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 425,448,551 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 2.50 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็ น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : - ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) เท่ า กั บ 17,017,942,060 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท คิ ด เป็ น
17,017,942,060 บาท
- ทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก
4 บาท เป็ น 1 บาท เท่ากับ 4,254,485,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ น 4,254,485,515 บาท
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อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) แล้ว ทุนชาระแล้วในส่วนที่
เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 1,275,514,485 หุน้ ซึง่ คิดเป็ น ร้อยละ 7.50 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ
ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อย
ละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก
4 บาท เป็ น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
โดยหากจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) หรือ (3) ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 850,897,103 หุน้ ซึง่ คิดเป็ น
ร้อยละ 5.00 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลัง
การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 4 บาท เป็ น 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในวงจากัด
จะต้อ งไม่เ ป็ น การจัดสรรให้แก่บุคคลที่เ กี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย
ราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจากัด และในการกาหนด
ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลในวงจากัดจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ซึ่ง
จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ ง การอนุญาต
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคเสนอขายหุน้ เพื่อจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนใน
แต่ละครัง้
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี
อานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง
1. พิ จ ารณาก าหนดรายละเอี ย ดการจัดสรรหุ้น เพิ่ มทุน เช่ น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่ จัด สรร
ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ตลอดจนเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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3. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้
เสียในเรื่องนีพ้ ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่
เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
การลงมติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (31 ราย)

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

คิดเป็ นร้อยละ
99.9901
0.0099
0.00
100.00

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

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

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตร
เสีย” เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หลังจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดไว้วา่ เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ
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ระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
โดยบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาส ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563
ซึง่ บริษัทฯ ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางสือ่ สาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ แต่ปรากฏว่า
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ
ดังนัน้ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ได้กาหนดในหนังสือเชิญประชุมครบทุกวาระแล้ว
เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิ ด
ประชุมในเวลา 16.30 น.

(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
ประธานที่ประชุม
รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

(นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์)
กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์)
กรรมการ
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